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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Президент П. Порошенко вважає своїм завданням на 2016 р.
повернення українського суверенітету на Донбас
Президент України П. Порошенко взяв участь у загальних зборах
уповноважених представників органів місцевого самоврядування – членів
Асоціації міст України. Глава держави присвятив свій виступ децентралізації
– тому, що вже зроблено і вже дає перші результати, а також тому, що ще
необхідно зробити – та закликав присутніх мерів міст до спільної роботи над
утіленням децентралізації у життя.
«Децентралізація – це ключовий елемент нашої підготовки до
майбутнього членства в Європейському Союзі. Немає децентралізації –
немає перспективи членства. Навпаки, ефективне впровадження ідеї
децентралізації – відсутність жодних аргументів для будь-яких перешкод
європейській перспективі України», – сказав у своєму виступі Президент.
Глава держави зазначив, що у процесі децентралізації використовується
найкращий європейський досвід, і наші партнери в США та Європі не
залишаються байдужими, готові допомагати.
Президент привітав усіх присутніх з перемогою в чесній виборчій
боротьбі, до якої б політичної партії вони не належали. «Місцеві вибори
минулого року привели до істотного оновлення корпусу міських голів. Я
закликаю всіх обраних міських голів до спільної та скоординованої роботи
над утіленням децентралізації», – сказав П. Порошенко.
Звертаючись до присутніх керівників міст, глава держави наголосив:
«Кожен з вас уже отримав реальне збільшення бюджету, реальне збільшення
повноважень, реальні можливості. І це не лише надходження до місцевого
бюджету. Це – і доступ до програм, які під децентралізацію відкривають
наші партнери – Сполучені Штати Америки, Європейський Союз, вартість
програм якого у наступному році збільшиться на 35 %, відкриття ліній
міжнародних фінансових організацій, що ...було підтверджено під час моїх
зустрічей у Давосі».
Децентралізація не впаде з неба, заявив Президент. «Ваші переконання,
наші реформи треба захищати. Не мовчіть, не думайте, що воно само собою
зробиться. За свої переконання, за реформи треба боротися. Треба йти до
людей, пояснювати, створювати захист децентралізації», – сказав він.
Президент наголосив на тому, що передача повноважень на місця
ставить нові виклики перед громадами міст та їхніми елітами. Вона
вимагатиме від громад уміння контролювати та скеровувати обрані ними
органи місцевого самоврядування, а від представників цих органів – почати
будувати принципово новий рівноправний діалог з громадянським
суспільством. «Проблема не лише в тому, щоб обрати голову, підписати
проект співпраці, проблема в тому, щоб побудувати вертикаль, навчити тих,
хто приходить працювати в органи місцевого самоврядування, відповідати
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тим вимогам, які нині ставить життя, – електронному врядуванню, центру
надання адміністративних послуг, іноземним мовам, умінню працювати з
іноземними партнерами, прозорості, електронним закупівлям і вмінню
ефективно використати кожну бюджету копійку, умінню пояснити громаді
логіку та програму своїх дій. Упевнений, що це ще одне важливе та
відповідальне завдання для Асоціації міст», – заявив глава держави.
Президент закликав присутніх разом з урядом і народними депутатами
вже нині, ще до того, як будуть проголосовані у другому читанні зміни до
Конституції в частині децентралізації, активно долучатися до законодавчого
забезпечення децентралізаційних змін. «Ми порахували, що для цього буде
потрібно майже 500 нових законів... Амбітне та правильне завдання для
Асоціації міст – зібрати думки, сформувати позицію, підготувати
законопроекти та разом з парламентарями, разом з урядом розробити та
імплементувати ці зміни до законодавства», – закликав глава держави.
П. Порошенко наголосив, що зміни до Конституції в частині
децентралізації є одним із ключових елементів мирного плану України –
Мінських домовленостей. «Кожен і всі 13 пунктів Мінських домовленостей –
це про те, як забезпечити мир в Україні. Ще один ключовий елемент моєї
президентської програми – мир і децентралізація. І дестабілізувати ситуацію,
повернути Україну у відкрите збройне протистояння з наступальними
операціями, забезпечити ескалацію конфлікту, та ще й дати привід
звинуватити Україну в цьому, – я нікому не дозволю», – заявив Президент.
Глава держави наголосив: «Моє завдання, і я твердо в це вірю, –
повернення українського суверенітету на Донбас уже в 2016 р. І вчора у
Давосі виступаючі також підтвердили цю позицію – у 2016 р. Росія має
виконати всі пункти Мінських угод, і це є єдиною підставою для часткового
послаблення санкцій».
«Як Президент і Верховний головнокомандувач буду битися за кожен
клаптик української землі та робити все можливе, щоб повернути
територіальну цілісність, суверенітет України спершу на Донбас, потім – до
Криму», – заявив П. Порошенко.
Президент наголосив на тому, що не можна допустити заморожування
конфлікту. «Ми не маємо ані через рік, ані через п’ять, ані через десять чи
двадцять років успішних прикладів повернення “заморожених” територій до
складу держав. Чи нас не навчили досвід Абхазії, Південної Осетії,
Нагорного Карабаху, Придністров’я? Кожен рік замороженого конфлікту
віддаляє нас, а не наближає до повернення суверенітету», – заявив глава
держави.
Президент застеріг від ігор з вогнем територіальної цілісності. «Чітко
наголошую на тому, що і послідовність, і логіка Мінського процесу
забезпечує відновлення українського суверенітету на Донбасі», – заявив він.
Президент наголосив на важливості кореспондування прогресу в
реалізації Мінських домовленостей із затвердженням парламентом
конституційних змін щодо децентралізації. «Місце цього голосування в
календарі, я сподіваюся, наступної сесії, – у першому півріччі 2016 р., так
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само, як і очевидного прогресу Мінського врегулювання», – наголосив
П. Порошенко.
Президент висловив увпевненість у тому, що депутати Верховної Ради
знайдуть 300 голосів, необхідні для затвердження конституційних змін у
другому читанні. «Для того, я не маю жодного сумніву, ми маємо
300 голосів. Єдине – ми маємо показати суспільству та парламенту
очевидний прогресс у Мінських угодах. Я впевнений – саме так і буде», –
заявив Президент.
«Ті політичні сили, які прагнуть за будь-яку ціну торпедувати Мінські
угоди, заблокувати мирний процес, конституційний процес, мають чітко
усвідомлювати наслідки своїх дій. Вони призведуть до відновлення гарячої
фази конфлікту включно з повномасштабним, а не локальним, як поки що,
конфліктом з Російською Федерацією», – заявив П. Порошенко, додавши,
що, якщо ми не будемо координувати дії з міжнародними партнерами,
залишимося сам-на-сам, без політичної та військово-технічної підтримки та
без санкцій. «Знову наголошую, я як Президент не дам можливості
безвідповідальним політичним силам це зробити», – заявив П. Порошенко.
Глава держави привітав новообраного голову Асоціації міст України
В. Кличка.
Президент звернувся зі словами подяки до посла Сполучених Штатів
Америки Дж. Пайєтта за підтримку у впровадженні міжнародних проектів
для України, зокрема за впровадження амбітного проекту «Розробка курсу на
зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016.
– 23.01).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
М. Закіров, ст. наук. співроб.

Завдання і результати Давосського форуму 2016 р. для України
Всесвітній економічний форум (ВЕФ) – міжнародна неурядова
організація. Штаб-квартира організації розташована в передмісті Женеви.
Щорічна зустріч представників політичної та економічної еліти світу під
егідою Форуму проводиться у швейцарському містечку Давос наприкінці
січня – початку лютого. Засновник і беззмінний керівник ВЕФ – професор
економіки зі Швейцарії К. Шваб. За його ініціативою в 1971 р. був
проведений перший симпозіум з метою обговорення перспектив світової
економіки та вироблення спільної стратегії. Членами ВЕФ є близько
1000 великих компаній та організацій з різних країн світу. За традицією тут, у
неформальній обстановці, обговорюються ключові питання сучасності,
перспективи економічного розвитку, зміцнення стабільності світу та
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ситуацію в «гарячих точках». Крім давосських нарад, Форум є організатором
ділових заходів у різних країнах, ініціює економічні та політичні
дослідження.
За задумом організаторів цьогорічного Всесвітнього економічного
форуму в Давосі, основні заходи якого проходили з 20 по 23 січня, головною
темою стала «четверта промислова революція». На сайті форуму
повідомляється, що світ стоїть на межі технологічної революції, яка
докорінно змінить спосіб життя, роботи та стосунки між людьми. Небачений
масштаб і складність перетворень, що насуваються на людство,
вимагатимуть комплексної відповіді та всеохоплюючої участі всіх суб’єктів
світової політики, державних установ, приватних кампаній, науковців і
громадянського суспільства. Ці перетворення почалися з середини минулого
століття із розвитком цифрових технологій і в подальшому призведуть до
розмивання кордонів між фізикою, електронікою та біологією.
Водночас формат Давосського форуму дає змогу поряд із обговоренням
глобальних проблем проводити різноманітні зустрічі, консультації та наради
з представниками окремих країн, міжнародних установ і бізнесменами.
Оскільки форум у Давосі економічний, Україна природно очікує відповідних
рішень за його підсумками. Не випадково поряд з Президентом України
П. Порошенком до складу делегації увійшли і глава Мінфіну Н. Яресько, і
міністр економічного розвитку і торгівлі А. Абромавичус. Поряд з тим,
високе представництво провідних політиків багатьох держав світу дає
можливість у рамках форуму вирішувати також політичні питання, і недарма
свого часу була анонсована зустріч П. Порошенка з віце-президентом США
Дж. Байденом.
Уже 21 січня на сторінці П. Порошенка у Twitter з’явилося повідомлення
про зустріч Президента України з віце-президентом США Дж. Байденом, на
якій, зокрема, обговорювалося будівництво другої черги газопроводу з Росії
до Європи через Балтійське море. Було відзначено, що «проект “Північний
потік-2” є суто політичним, і ми повинні ефективно діяти, щоб його
зупинити», – написано в мікроблозі Президента України. Крім того, під час
зустрічі П. Порошенко і Дж. Байден домовилися про активізацію військовотехнічної співпраці України та США. Вони також обговорили проблеми
активізації політичного процесу в рамках Мінських угод, у тому числі
вибори на непідконтрольних районах Донбасу.
Як повідомляє сайт NV.ua., П. Порошенко і Дж. Байден домовилися про
скоординовані дії, які повинні забезпечити припинення вогню, обстрілів,
безперешкодний доступ представників спеціальної моніторингової місії
ОБСЄ до пунктів зберігання важкої зброї та до кордону. Крім того, є
домовленості про координацію дій по звільненню українських заручників.
США і Україна домовилися активізувати політичний процес, який містить
підготовку модальності виборів на окупованій території відповідно до
українського законодавства з широкою участю міжнародних спостерігачів.
«Ми маємо повну підтримку Сполучених Штатів Америки щодо повної
імплементації Мінського процесу, який має складову в сфері безпеки», –
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заявив П. Порошенко.
Міністр фінансів України Н. Яресько у рамках Всесвітнього
економічного форуму провела ряд зустрічей, спрямованих на узгодження
позицій з нашими західними партнерами з питань співпраці у фінансовій
сфері. Зокрема, вона зустрілася із заступником міністра фінансів США
Н. Шитсом, який запевнив у продовженні підтримки українських реформ з
боку Міністерства фінансів США. «Під час зустрічі обговорили програму
фінансової підтримки МВФ, визначили наступні кроки для отримання
Україною гарантій США в обсязі 1 млрд дол. та домовились про
продовження технічної підтримки проведення реформ у фінансовому секторі
економіки нашої країни», – повідомляє на своїй сторінці у Facebook
Н. Яресько.
Серед головних проблем, що обговорювалися під час української сесії,
провідна роль була відведена змісту та якості реформ. За словами міністра
економічного розвитку і торгівлі А. Абромавичуса зустріч проходила вранці
21 січня у вузькому колі. «У ній брали участь американські представники,
представники ЄС і керівники транснаціональних компаній. В основному
обговорювалося, що було зроблено в минулому році, і чому реформи не
йдуть швидше. Говорили про реформу держслужби, без якої не залучити нові
кадри. Обговорювалися перспективи впровадження зони вільної торгівлі з
ЄС. В основному на форумі робиться акцент на впровадженні високих
технологій. Усі погоджуються, що ми на правильному шляху. Але ми не
повинні засинати, щоб залучити іноземних інвесторів в Україну», –
повідомив А. Абромавичус.
Водночас проведені зустрічі говорять про те, що ситуація стосовно
конкретних пропозицій інвесторів залишається непевною. За словами
міністра економічного розвитку і торгівлі А. Абромавичуса, «ніхто не
поспішає приймати рішення без висновків наглядової ради МВФ». Утім він
відзначив здивування відгуком деяких компаній на зміни у нашій країні.
Зокрема, А. Абромавичус повідомив про переговори з компанією Unilever
щодо запуску фабрики в травні в Київській області та заплановану зустріч з
керівництвом PayPal. Необхідно додати, що ідея повноцінного виходу цієї
міжнародної електронної платіжної системи, яка забезпечує найвищу
надійність оплати платіжними картками VISA, MasterCard, Amerikan Express,
на український ринок була підтримана Американською торговою палатою ще
наприкінці травня 2015 р.
Крім того, на двосторонній зустрічі міністра економічного розвитку і
торгівлі А. Абромавичуса, міністра фінансів України Н. Яресько з міністром
торгівлі США П. Пріцкер обговорювалися питання зняття антидемпінгових
санкцій по ряду українських продуктів, зокрема хімічної та сталеливарної
галузей, які були введені внаприкінці 90-х років минулого століття, коли
США ще не визнавали Україну як країну з ринковою економікою. Також
була висловлена підтримка української позиції у СОТ. «Ми обмінялися
думкою про прогрес реформи державних підприємств, і тут вони
запропонували свою допомогу в пошуку професійних незалежних директорів
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для наших ключових компаній. Американці продовжують нам давати
преференції по лінії товарів, які продаються на ринку США без мит», –
зазначив А. Абромавичус.
З огляду на непросту фінансову ситуацію в Україні безперечно однією з
найбільш важливих зустрічей, що мала відбутися «на полях» Давосського
форуму, була зустріч президента України П. Порошенка з директоромрозпорядником МВФ К. Лагард. Прес-секретар Президента С. Цеголко
повідомив про продуктивність зустрічі, що відбулася 21 січня. Більше того,
за словами Президента України, не планується візит додаткової місії МВФ
для прийняття рішення по виділенню третього траншу. «Ми досягли
компромісу з усіх питань меморандуму і ми зробимо спільну заяву, що в
самому найближчому майбутньому ми фіналізуємо меморандум. Ми також
погодилися, що нам не потрібна ніяка додаткова місія. І ми розраховуємо, що
наступний транш буде проведений в лютому», – сказав П. Порошенко.
Проте, як уже було зазначене вище, вирішенням суто економічних
проблем порядок денний такої непересічної події, як Всесвітній економічний
форум у Давосі, не вичерпується. Зокрема, уже 20 січня Президент України
П. Порошенко зустрівся з прем’єр-міністром Туреччини А. Давутоглу.
Президент України висловив співчуття Туреччині у зв’язку із загибеллю
людей в результаті ряду нещодавніх терористичних атак на території країни.
Сторони також обговорили питання, пов’язані з економічною агресією Росії
стосовно обох країн. На думку співрозмовників, введені Російською
Федерацією обмеження є не тільки безпідставними, але й суперечать нормам
міжнародного права і зобов’язаннями РФ до СОТ. Співрозмовники також
відзначили, що перед Україною та Туреччиною, як перед справжніми
стратегічними партнерами, стоїть амбітний порядок денний та обговорили
стан підготовки ряду важливих двосторонніх заходів. Природно, не оминули
П. Порошенко і А. Давутоглу і питання Криму. Зокрема, погодилися з тим,
що повернення Криму Україні дасть змогу не тільки відновити законний
статус півострова, але й припинити порушення прав людини окупаційною
владою, а також його небезпечну мілітаризацію.
Натомість експертне середовище ставиться до результатів переговорів у
Давосі значно стриманіше. Зокрема, на думку економіста Центру соціальноекономічних досліджень «Case Україна» В. Дубровського, «міжнародне
співтовариство в Давосі недарма радить Україні прискоритися з реформами.
З високими технологіями все буде добре, коли у нас буде сприятливий
підприємницький клімат, а для цього потрібні реформи правоохоронної
системи, яка буде здатна ефективно захищати права власності. Крім того, за
словами експерта, повинна бути проведена податкова реформа, яка б дала
можливість зробити адміністрування податків повністю прозорим. Також
дуже важливо, щоб у нашій країні зберігалася макроекономічна
стабільність... Потрібен нормальний економічний клімат, який приваблює
інвесторів», – наголошує В. Дубровський.
Аналізуючи підсумки роботи української делегації у Давосі, політичний
аналітик Г. Тенді зазначив, що для вищого політикуму України Давос
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склався вельми вдало. П. Порошенко провів ряд зустрічей. Н. Яресько, в якої
і так непоганий імідж за кордоном, теж активно спілкувалася, розширюючи
зону впливу. Це дало змогу деяким політологам навіть висловити
припущення, що виступ в Альпах нагадував представлення нового прем’єрміністра України. Проте, на думку експерта, у поточних реаліях складної
економічної ситуації та конфлікту, що триває, ці результати не можуть нас
задовольняти. «Тенденція зміни ставлення до України, яка проглядалася ще в
минулому році, тільки посилилася... На тлі зниження напруженості війни,
небезпека для Європи знижується, а разом з тим знижується і значущість
українського питання. За винятком угоди з МВФ на Форумі не прозвучало
жодної серйозної заяви про Україну та бачення її майбутнього. І змінити цю
тенденцію українській делегації не вдалося... Світ захопили інші інтереси, і
варто спробувати знайти своє місце серед них, якщо ми і далі хочемо
розраховувати не тільки на увагу, а й повагу Європи», – підкреслює Г. Тенді.
Як справедливо зазначають деякі експерти, нагальні інтереси та
проблеми, з якими приїхала до Давосу українська делегація, опинилися поза
межами головної теми форуму – «четвертої індустріальної революції».
Директор інформаційно-аналітичного центру «Перспектива» П. Рудяков
вважає, що у цьому зв’язку Україна не могла бути цікавою для потенційних
інвесторів. «У країні все морально застаріле. Нам би третю хвилю
індустріалізації як-небудь наздогнати. Краще шукати своє місце, яке
відповідає реальним можливостям. Або запрошувати дочірні підприємства
високотехнологічних компаній, які готові працювати в наших умовах», –
наголошує експерт.
Додатковим штрихом до створення об’єктивної картини участі нашої
країни у Давосському форумі є той факт, що склад цьогорічної делегації був
на порядок менший. Як повідомила газеті «Вісті» політтехнолог Г. Бикова,
оргкомітет вирішив скоротити квоту наших представників. «Багато хто не
зможе потрапити на офіційний захід і відвідають тільки Український ланч,
який проводить “Фонд Пінчука”», – розповіла експерт. Частково причиною
такого «секвестру» став формат заходу. Організатори спеціально взяли
формат Chatham House, який має на увазі закритість не тільки інформації про
заяви та думки, що звучать на офіційному форумі, а й більшості повідомлень
«пост-фактум». «Це офіційний привід не давати ЗМІ і громадянам
інформацію про те, чого стосувалися дискусії», – підкреслює Г. Бикова.
У свою чергу прес-служба фонду В. Пінчука відзначає, що кількість
членів делегації, акредитованої на Форум, варіюється щороку. «Це залежить і
від інтересу до країни. Наприклад, минулого року він був дуже високий,
можливо, цього року інші кризи залучили більшу увагу. Варто відзначити,
що і у 2016 р. на ланчі зібрався зоряний набір гостей: участь у заході взяли
засновник Virgin Group сер Р. Бренсон, екс-прем’єр і глава МЗС Швеції
К. Більдт, колишній глава Єврокомісії та “центр впливу” в ЄС Ж. М. Баррозу.
Дискусія проходила за темою “Світ змінюється. Чи змінилася Україна?”».
«Спочатку бесіду планували присвятити конфлікту на Донбасі – у підсумку
вийшли на абстрактну дискусію», – підкреслила Г. Бикова.
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Як бачимо, проведений аналіз демонструє неоднозначну картину
результатів участі України у Всесвітньому економічному форумі у Давосі.
Але реальна оцінка потребує визначення, які завдання в теперішніх умовах
могла ставити перед собою українська делегація, і як вона з ними впоралася.
Так, за словами голови Центру прикладних політичних досліджень «Пента»
В. Фесенка, в Украіни були три важливі причини відвідати Давос: «Поперше, Давос – це шанс на найвищому рівні проговорити питання
продовження співпраці з МВФ. По-друге, можливість провести переговори з
потенційними партнерами з ЄС і не тільки. Ну і, по-третє, дуже важливо
показати, що в Україні відбуваються зміни, посилюється боротьба з
корупцією, починаються реформи».
Отже, Давосський форум-2016 закінчився. Підсумуємо його результати
для України. Президент України П. Порошенко та міністр фінансів
Н. Яресько провели плідну зустріч з директором-розпорядником МВФ
К. Лагард і домовилися не лише про продовження співпраці, але й про
завершення роботи над меморандумом, і визначилися з терміном отримання
наступного траншу. Крім того, Президент П. Порошенко, міністр фінансів
Н. Яресько, міністр економічного розвитку і торгівлі А. Абромавичус та інші
члени делегації провели десятки зустрічей та переговорів з лідерами країн
Європи і світу та представниками великого бізнесу. Причому, деякі з них
мали безпосередній результат. Наприклад, Президент України П. Порошенко
та президент Швейцарської Конфедерації Й. Снайдер-Амманн домовилися
про надання Україні 200 млн дол. США на поповнення золотовалютних
резервів. Таким чином, ключові питання співпраці з МВФ вирішили,
переговори з потенційними партнерами відбулися, а які реальні результати
досягнуті домовленості принесуть Україні, покаже час.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
В. Гройсман закликав уряд пришвидшити роботу над законами щодо
безвізового режиму, полегшення ведення бізнесу та виконанням бюджету.
Голова Верховної Ради України В. Гройсман закликав Кабінет Міністрів
України пришвидшити роботу над законопроектами щодо безвізового
режиму, полегшення ведення бізнесу та фінансуванням державних програм,
відповідно до Державного бюджету України на 2016 р. Про це він заявив
відкриваючи засідання Погоджувальної ради у понеділок.
Голова парламенту зазначив, що наразі є ряд законів з питання
безвізового режиму, до яких необхідно вносити зміни або прийняти їх у
цілому. «Дуже хотілося, щоби якомога раніше комітети Верхової Ради
отримали ці закони, які дали нам можливість попрацювати якісно та
прийняти якісні рішення», – наголосив він.
Крім того, за його словами, Верховна Рада має до травня прийняти
37 законів, спрямованих на полегшення ведення бізнесу, однак 13 з них досі
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не внесені до парламенту, зазначив Голова Верховної Ради.
В. Гройсман також закликав уряд схвалити всі паспорти програм щодо
виплат, відповідно до прийнятого Державного бюджету, зокрема з питань
фінансування професійно-технічної освіти та соціальних програм, наприклад,
виплат самотнім матерям.
«Я би просив уряд дуже ретельно над цим питанням попрацювати і до
кінця місяця закрити голосування всіх підзаконних актів, які необхідні для
реалізації питань по бюджету», – наголосив він (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 25.01).
***
Верховная Рада Украины пока не планирует проводить голосование
по изменениям в Конституцию в части децентрализации. Об этом в
эфире телеканала «Интер» заявил Председатель Верховной Рады Украины
В. Гройсман (http://korrespondent.net/ukraine/politics/3619636-v-rade-net-300holosov-za-detsentralyzatsyui).
По его словам, сначала нужно провести дополнительные дискуссии с
политическими силами, а также получить заключение Конституционного
Суда о том, что понимать под термином «следующая очередная сессия».
«Сейчас, очевидно, необходимо дополнительное время, наверное,
незначительное, для того, чтобы провести дополнительные дискуссии с
политическими силами. Фактически, кое-кто борется против этой
Конституции, чтобы власть и дальше оставалась в центре», – заявил В.
Гройсман.
Как сообщается, голосование за децентрализацию точно не состоится на
этой неделе.
«На эту пленарную неделю мы не планируем рассмотрение этого
вопроса. Ещѐ продолжаются дискуссии, вы знаете, что есть представление (в
Конституционный Суд. – Ред.) народных депутатов с точки зрения того,
когда мы можем рассмотреть изменения в Конституцию окончательно. Нам
важно получить 300 голосов», – отметил В. Гройсман.
Вопрос назрел, поскольку если Рада обязана проголосовать за изменения
в Конституцию две сессии подряд, то до 2 февраля ВР должна проголосовать
за изменения в Основной закон относительно децентрализации. СМИ со
ссылкой на разных депутатов писали о том, что такое голосование
запланировано на 28 января. В то же время депутаты говорят о том, что вряд
ли в сессионном зале наберется достаточное количество голосов.
Отметим, для принятия проекта изменений в Конституцию во втором
чтении необходимо конституционное большинство голосов народных
депутатов – не менее 300.
Ранее Президент П. Порошенко заявил, что Верховная Рада не будет
принимать поправки в Конституцию, предусмотренные Минскими
соглашениями, пока не будут выполнены другие пункты этих
договоренностей (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. –
25.01).
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***
В. Гройсман вважає маніпуляцією ідею про референдум щодо
«особливого статусу Донбасу».
Виносити питання особливого статусу Донбасу на всеукраїнський
референдум недоцільно, оскільки зміни до Конституції України у частині
децентралізації не передбачають подібних положень.
Про це заявив Голова Верховної Ради України В. Гройсман на брифінгу
після Погоджувальної ради у понеділок.
«Якби в змінах до Конституції було записано, щоби дати Донбасу
спеціальний статус, це було б схоже на федералізацію. Оскільки цього там
немає, то і запитувати про це непотрібно, оскільки це буде така певна
маніпуляція», – підкреслив В. Гройсман.
Голова парламенту висловив переконання, що «в унітарній країні
жодного особливого статусу однієї з областей або її частини не може бути».
«Україна – унітарна країна, жодних спеціальних статусів не передбачено
Конституцією. І порушувати це питання навіщо?» – підкреслив керівник
Верховної Ради (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 25.01).
***
Навколо питання змін до Конституції у частині децентралізації
нині відбувається боротьба між старою Україною та новими
можливостями. Про це заявив Голова Верховної Ради України В. Гройсман
в ефірі телеканалу «Інтер».
Голова парламенту зазначив, що реформа децентралізації викликала
значний супротив сил, які прагнуть, «щоб влада і далі залишалася у центрі»,
та намагаються «задушити цей процес», поширюючи неправдиві фейки.
«На превеликий жаль, нині цю реформу, надзвичайно важливу,
надзвичайно позитивну та конструктивну, намагаються загнати в обійми
фейків про Донбас, особливий статус і федералізацію», – наголосив В.
Гройсман.
Разом з тим голова парламенту припустив, що питання змін до
Конституції потребуватиме додаткового часу задля проведення дискусій з
політичними силами.
«Нині очевидно, що треба додатковий час, невеликий, напевно, для того,
щоб провести дискусії з політичними силами, які мали би прийняти рішення
про те, що вони ідуть своїми голосами, не розмовами, йдуть на
децентралізацію», – зазначив він.
Керівник парламенту нагадав, що частина народних депутатів
звернулася до Конституційного суду України з поданням щодо строку, коли
Верховна Рада може розглянути зміни до Конституції. «Далі ми будемо вже
визначатися, коли може бути це відповідальне голосування», – зазначив В.
Гройсман.
«Ми нині не плануємо на цьому пленарному тижні розгляд цього
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питання, оскільки ще тривають дискусії», – заявив він, відповідаючи на
запитання, коли відбудеться розгляд змін до Конституції у частині
децентралізації.
В. Гройсман також наголосив, що зміни до Конституції закріплять
надбання розпочатої фінансової децентралізації та закладуть основу для
«однозначної передачі повноважень на місця».
«Ми насправді прокинемося у іншій Україні, в європейській країні, де
дуже чітко розмежовано, хто за що відповідає», – підкреслив голова
парламенту. «Ця Конституція потрібна Україні та українцям, а не Російській
Федерації, президенту Російської Федерації чи Мінським угодам»
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2016. – 24.01).
***
В. Гройсман закликає посилити роль асоціацій органів місцевого
самоврядування.
Посилення ролі асоціацій органів місцевого самоврядування підвищить
якість роботи місцевої влади і, як наслідок, рівень життя українців. Про це
заявив Голова Верховної Ради України В. Гройсман, виступаючи на засіданні
Асоціації міст України у суботу.
«Посилення ролі асоціацій органів місцевого самоврядування підвищить
якість прийняття рішень, забезпечить якісне впровадження сучасних практик
і найголовніше – підвищить рівень життя наших людей», – заявив В.
Гройсман.
Голова парламенту нагадав, що в Україні є закон, який регулює
діяльність асоціацій органів місцевого самоврядування, але він не
використовується належним чином. Разом з тим В. Гройсман повідомив, що
вже є відповідне доручення, щоб усі внесені до Верховної Ради питання
місцевого самоврядування опрацьовувалися, відповідно до закону, з
представниками місцевого самоврядування. За його словами, це дасть змогу
представникам асоціацій усвідомлювати рішення, які приймає парламент, та
брати участь у голосуванні. Такі ж дії має зробити уряд, вважає голова
парламенту.
В. Гройсман зазначив, що за останні десятиріччя роль асоціацій була
послаблена, «але сьогодні ми маємо всі можливості задля того, щоб громади
України відчули повноваження, можливості та нові фінанси».
«Дуже важливо, щоб від наших з вами дій кожен громадянин України
відчував, що у його житті щось змінилося. Дуже важливо, щоб влада
місцевого самоврядування була ефективною, абсолютно прозорою та
професійною. Це наше з вами завдання», – наголосив він.
Крім того, у 2016 р. необхідно зосередитися на вдосконаленні механізму
об’єднання територіальних громад, а також передачі повноважень, які
необхідні для максимально ефективного використання своїх можливостей
органам місцевого самоврядування, зазначив Голова Верховної Ради.
«Сьогодні поле відповідальності кожного з вас – у ваших радах, у всіх
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структурах, які працюють сьогодні у полі місцевого самоврядування. Ми
маємо це усвідомлювати. Мені дуже хотілося б, щоби це усвідомлення
привело до якісних ефективних результатів», – підкреслив керівник
парламенту
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 23.01).
***
В. Гройсман: Фінансова децентралізація забезпечила нові ресурси для
розвитку місцевого самоврядування.
Розпочата у 2015 р. фінансова децентралізація дала можливість залучити
до 40 % нових ресурсів для розвитку місцевого самоврядування країни. Про
це заявив Голова Верховної Ради України В. Гройсман, виступаючи на
засіданні Асоціації міст України у суботу.
«Сьогодні головне те, чого ми добилися, – насправді на місцях є кошти.
З’являються ресурси, які дадуть змогу нам розвивати наші громади», – заявив
голова парламенту.
Разом з тим кошти, залучені на місця в результаті фінансової
децентралізації, мають бути інвестовані у створення робочих місць і
побудови якісної освіти та системи охорони здоров’я, переконаний очільник
Верховної Ради.
«Дуже важливо, щоб наша відповідальність була не в тому, щоб узяти
кошти та їх витратити, – ми маємо інвестувати їх в якісну освіту, якісну
охорону здоров’я, якісний громадський транспорт, екологію. І найголовніше
– це розвиток місцевої регіональної економіки», – наголосив він.
Аналізуючи результати реформи, В. Гройсман також зазначив, що
бюджетна децентралізація заклала основу для самодостатності та
добровільного об’єднання територіальних громад. На сьогодні 159 громад
«пройшли вибори та отримали нові можливості, новий бюджет», зауважив
він.
«Ми почали демонтаж централізованої системи, яка десятиріччями
нашої незалежності зміцнювалася, відбираючи у кожної громади власні
повноваження, ресурси та можливості», – зазначив голова парламенту
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2016. – 23.01).
***
Рада позволила перевыборы в Кривом Роге.
Верховная Рада Украины отказалась поддержать постановление об
отмене решения парламента от 23 декабря 2015 г. о принятии Закона
Украины о проведении внеочередных выборов Криворожского городского
головы (№ 3613) (http://korrespondent.net/ukraine/3620254-rada-pozvolylaperevybory-v-kryvom-rohe).
За соответствующий документ проголосовали лишь 40 народных
депутатов при 226 минимально необходимых.
Теперь, согласно регламенту, Председатель Верховной Рады
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В. Гройсман может подписать принятый парламентом 23 декабря закон о
проведении внеочередных выборов городского головы Кривого Рога
(Днепропетровская область) 27 марта 2016 г. «Это означает, что глава
Верховной Рады Украины имеет юридическое право на подписание закона о
выборах мэра, что я и сделаю», – сказал В. Гройсман сразу после
голосования.
Законопроект об отмене перевыборов зарегистрировал в Раде депутат из
фракции Оппозиционный блок М. Папиев.
Отметим, 26 января под стенами Рады несколько десятков активистов
митинговали с требованием подписать закон о назначении выборов мэра
Кривого Рога (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 26.01).
***
Ю. Тимошенко требует срочно созвать собрание коалиции.
Лидер «Батьківщини» Ю. Тимошенко заявила, что отказалась
возглавлять коалицию и просит Председателя Верховной Рады В. Гройсмана
объявить собрание коалиции. Об этом она заявила во время согласительного
совета в понедельник.
О своем решении отказаться возглавить коалицию она заявила, требуя
провести заседание совета коалиции по поводу изменений в Конституцию.
«То, что в парламенте нет глубокой дискуссии на эту тему (на тему
изменений в Конституцию. – Ред.), а есть доведенные планы до двора,
сколько кнопок должно быть нажато – это катастрофа. Нам надо сегодня
говорить о том, кто управляет государством. За весь период существования
этого парламента ни разу не собрали общее собрание коалиции. Это значит,
что коалиция вообще не субъект принятия решений», – заявила
Ю. Тимошенко.
«Я публично обращаюсь к Председателю ВР, лидерам фракций
коалиции, немедленно соберите общее собрание коалиции», – подчеркнула
она.
«Я просила бы собрать собрание коалиции и провести глубинную
дискуссию, иначе распустите коалицию», – добавила Ю. Тимошенко.
В свою очередь В. Гройсман напомнил Ю. Тимошенко, что она сейчас
руководит коалицией и вправе объявить о таком собрании. «По очередности
управления коалицией сейчас ваша очередь, поэтому было бы правильно,
если бы вы инициировали этот сбор. И я вам полностью помогу это
инициировать, чтобы это было результативно. Диалог внутри коалиции очень
нужен», – подчеркнул В. Гройсман.
В ответ на это Ю. Тимошенко заявила, что отказалась возглавлять
коалицию. «Хочу сообщить, что я отказалась возглавлять коалицию и
координировать коалицию, потому что это профанация. Я не хочу вводить
общество в заблуждение. Решения принимаются не в коалиции, а семью
людьми кулуарно за спинами коалиции», – заявила она.
«Надо, чтобы ее возглавил тот, кто несет ответственность за
формирование решений и принятие решений. И не перекладывать такую
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формальную ответственность на людей, которые к этому не имеют никакого
отношения. Поэтому я прошу, соберите общее собрание коалиции», – сказала
Ю. Тимошенко (Главком (http://glavcom.ua). – 2016. – 25.01).
***
Премьер А. Яценюк не справляется с обязанностями и должен быть
освобожден от занимаемой должности. Об этом заявила лидер
ВО «Батьківщини» Ю. Тимошенко на согласительном совете Верховной
Рады. «Я считаю, что сейчас должен быть поставлен в повестке дня вопрос
полной замены правительства, никакого макияжа и косметики», – сказала
она. Именно Премьер-министр формирует политику, поэтому нельзя
заменять отдельных министров, подчеркнула Ю. Тимошенко.
«Это правительство ведет к краху страны и надо его менять немедленно.
Если не сможем создать большинство – нужно набираться мужества и идти
на досрочные парламентские выборы», – отметила лидер «Батьківщини»
(Минпром (http://minprom.ua). – 2016. – 25.01).
***
Фракция «Народного фронта» не будет голосовать за проект закона
о внесении поправок в Конституцию в части децентрализации. Эти
законы должны быть поддержаны гражданами на референдуме. Такое
мнение высказал у себя на страничке в Facebook министр внутренних дел
Украины А. Аваков.
Глава ведомства отметил, что фундаментальные изменения в Основной
закон не могут решаться в кулуарах парламента или на переговорах в
иностранных столицах. Сначала слово должен сказать народ Украины,
сначала нужно получить мандат у народа Украины на такие технические
консультации и такой разговор и только потом уже просить советов у
американцев, у немцев с французами и у Венецианской комиссии, заверил
А. Аваков. Министр также отметил, что единственным условием голосования
фракции по такому важнейшему вопросу как Конституция, может быть
вердикт референдума.
Напомним, Премьер-министр Украины А. Яценюк выступает за
проведение референдума по изменениям в Конституцию. Глава
правительства подчеркнул, что референдум по Конституции и является
прямым народовластием в свободной и демократической стране, за которую
мы боролись два года назад на Майдане и сейчас защищаем с оружием в
руках (УРА-Информ (http://ura-inform.com). – 2016. – 25.01).
***
Фракция «Блок Петра Порошенко» предлагает рассмотреть
изменения в Конституцию по судебной реформе в четверг, 28 января. Об
этом заявил первый заместитель лидера фракции И. Кононенко на заседании
согласительного совета.
Он напомнил, что позитивное заключение Конституционного Суда по
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проекту № 3524 изменений уже получено. «Поэтому наша фракция
обращается с просьбой поставить на голосование этот законопроект в
четверг, 28 января. Если для этого необходимо провести консультации с
фракциями коалиции и нашими коллегами из оппозиции, то давайте это
сделаем», – сказал он.
Ранее сообщалось, что Президент Украины П. Порошенко выразил
надежду, что на этой неделе парламент рассмотрит и примет в первом чтении
конституционные изменения в части судебной реформы (Главком
(http://glavcom.ua). – 2016. – 25.01).
***
В Оппоблоке призывают срочно распустить парламент.
В Оппозиционном блоке предлагают распустить парламент и создать
техническое правительство до образования нового. О такой инициативе
политсилы
рассказал
нардеп
М.
Папиев
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3619756-v-oppobloke-pryzyvauitsrochno-raspustyt-parlament).
«И хотя власть и некоторые фракции сопротивляются этому, зная, что в
следующем созыве их не будет или они значительно сократятся, роспуска
парламента в 2016 г. не избежать. Больше того, промедление будет иметь
трагические последствия для страны», – заявил М. Папиев. Он считает, что
только угроза роспуска парламента удерживает коалицию от окончательного
распада.
«Кризис внутри парламента перенесся на кризис в отношениях между
парламентом и Кабмином. Хотя это правительство создано коалицией, его в
парламенте поддерживают только “Народный фронт” и часть БПП. Поэтому
в стране невозможны никакие реформы», – сказал политик.
Нардеп также прокомментировал призыв Премьера А. Яценюка
заключить новое коалиционное соглашение в Верховной Раде. М. Папиев
считает, что без выполнения действующего соглашения, которое выполнено
только на треть, и публичного отчета, речи о новом быть не может.
Он также отметил, что парламентской коалиции уже почти не
существует как таковой. «У партий, составивших коалицию, разные
приоритеты. Радикальная партия уже вышла из коалиции, “Самопоміч”
угрожает выходом, если будут приняты изменения в Конституцию,
“Батьківщина” ведет собственную игру, БПП противостоит “Народному
фронту”. Разве это коалиция?!» – подчеркнул народный депутат.
М. Папиев также считает, что, предлагая новое коалиционное
соглашение, власти признают, что старое уже не актуально и что выполнить
его не получилось. «Предлагая новое соглашение, А. Яценюк не говорит, а
что же делать со старым, в котором столько пунктов о конституционной
реформе, евроинтеграции, децентрализации, обеспечении экономического
развития, социально-гуманитарной реформе, реформе здравоохранения,
борьбе с коррупцией», – отметил политик (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2016. – 25.01).
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***
Оппоблок предлагает повысить соцвыплаты до апреля.
Оппозиционный блок предлагает проиндексировать соцвыплаты уже в
І квартале 2016 г. Как сообщил председатель фракции «Оппозиционный
блок» Ю. Бойко на заседании согласительного совета Верховной Рады,
соответствующий законопроект уже зарегистрирован в парламенте
(http://korrespondent.net/ukraine/3619878-oppoblok-predlahaet-povysytsotsvyplaty-do-aprelia).
«Наш законопроект даст возможность до 1 апреля предоставить от
200 до 300 грн дополнительных выплат по зарплатам и пенсиям без
дополнительных налоговых нагрузок, только за счет инфляции», – заявил
Ю. Бойко.
По его словам, в партии предупреждали, что дополнительное получение
доходов в бюджет будет примерно 80 млрд грн. «Мы предлагаем принять
изменения в бюджет, чтобы эти средства, которые получит бюджет за счет
девальвации, были направлены на финансирование индексации зарплат и
пенсий», – сказал депутат.
Также Ю. Бойко сообщил, что в законопроекте по изменениям в бюджет
предлагается возобновить поддержку угольной отрасли. «Угольная отрасль –
это около 80 тыс. рабочих мест. И никакой поддержки со стороны
государства для тех, кто останется без работы (если эта программа будет
реализована) не предвидится», – сказал политик.
Кроме того, Оппозиционный блок подал проект изменений Налогового
кодекса, в которых предлагается ввести мораторий на ликвидацию льгот для
сельскохозяйственных производителей.
«Мы подали изменения в Налоговый кодекс о введении моратория на
ликвидацию льгот для сельскохозяйственных производителей до 2018 г. А за
этот период следует отработать схему государственной поддержки фермеров,
которая должна быть такой же, как у европейских конкурентов наших
производителей», – сообщил Ю. Бойко.
По его словам, фермеры обращают внимание на кредиты под 27 %
годовых, отсутствие государственной поддержки, лишение производителей
налоговых льгот в новом Налоговом кодексе. «Зато налоговые льготы
получили большие зернотрейдеры, что дает дополнительные налоговые
нагрузки на сумму от полутора до двух тысяч гривен на гектар каждому
фермеру, который работает на земле», – отметил Ю. Бойко.
Как сообщал Корреспондент.net, ранее Оппозиционный блок
зарегистрировал изменения в Бюджет-2016 с повышенными соцстандартами
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 25.01).
***
У Комітеті з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного
забезпечення відбулося засідання Робочої групи з доопрацювання проекту
трудового кодексу України.
На засіданні члени робочої групи завершили розгляд поправок народних
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депутатів до ст. 56–58 Гл. 1 «Трудові відносини і трудовий договір», Книги
другої «Виникнення та припинення трудових відносин. Трудовий договір».
Крім того, члени Робочої групи розглянули поправки до ст. 59
Гл. 2 «Трудові відносини на визначений строк», Книги другої.
Нагадаємо, що під час минулого засідання Робочої групи було
розглянуто пропозиція групи народних депутатів щодо виключення зі ст. 51
«Документи та відомості про особу, що подаються під час прийняття на
роботу» обов’язкового надання трудової книжки.
Члени Робочої групи зазначили, що у трудовій книжці міститься
інформація про трудове життя працівника, трудову практику, його
кваліфікаційне зростання, про наявність роботи у важких, шкідливих і
небезпечних умовах, що в результаті має значення для наступного
призначення пенсії. За результатами обговорення пропозиція була відхилена,
оскільки без запровадження державного електронного реєстру даних про
кожного працівника, якого нині ще немає, вилучення трудових книжок може
призвести до порушення прав працівників.
Загалом, у минулому році Робочою групою вже пройдено Книгу першу
«Загальні положення» (Гл. 1. Основні положення; Гл. 2. Нормативно-правові
та інші акти, що регулюють трудові відносини; Гл. 3. Суб’єкти трудових
відносин).
Під час засідання відбулася дискусія навколо статей, що стосуються
особливостей регулювання трудових відносин деяких категорій працівників.
Так, встановлено, що відносини членів виробничих кооперативів і
фермерських господарств регулюються трудовим законодавством у
випадках, якщо це передбачено їхнім статутом або іншими внутрішніми
документами.
Робочою групою позитивно врегульовано ряд інших положень. Зокрема,
це стосується статей, норми яких регулюють трудові відносин іноземців та
осіб без громадянства, які працюють в Україні, а також трудові відносини
громадян України, які працюють в Україні за трудовими договорами з
іноземними роботодавцями (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 25.01).
***
Протягом тижня (18–22 січня) народні депутати проводили робочі
наради, засідання робочих груп і міжнародні зустрічі, здійснювали
закордонні візити та підбивали підсумки роботи за минулий рік.
Зокрема, керівник депутатської групи з міжпарламентських зв’язків з
Королівством Нідерландів Н. Кацер-Бучковська провела робочу нараду з
представниками Міжфракційного об’єднання «ЄвроОптимісти».
Під час зустрічі народні депутати обговорили перебіг інформаційної
кампанії на підтримку ратифікації Угоди про асоціацію України з ЄС в
Нідерландах у зв’язку з проведенням консультативного референдуму 6 квітня
2016 р., роль і можливості МФО «ЄвроОптимісти» у цьому контексті,
інструменти посилення діалогу з представниками обох палат парламенту,
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уряду, громадянського суспільства, медіа-спільноти, бізнесових кіл
Королівства Нідерландів.
У Комітеті з питань промислової політики та підприємництва
відбулося засідання робочої групи з підготовки до другого читання проектів
законів про внесення змін до Закону «Про основні засади державного
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» щодо лібералізації
системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності №
2418а та про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
вдосконалення законодавства у сфері державного нагляду (контролю) №
2351а.
На засіданні обговорено ряд важливих питань, пов’язаних з
модернізацією підходів організації планового контролю контролюючими
органами, створення єдиної інтегрованої автоматизованої системи
державного нагляду (контролю).
Комітет з питань інформатизації та зв’язку провів розширене
засідання робочої групи з питань підготовки до парламентських слухань на
тему: «Реформи галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток
інформаційного простору», які відбудуться 3 лютого поточного року.
За результатами роботи членами робочої групи були ухвалені рішення
щодо завершення до 22 січня опрацювання пропозицій до проекту
рекомендацій парламентських слухань від центральних органів виконавчої
влади, вищих навчальних закладів, бізнесу та бізнес-об’єднань, громадського
сектору та підготовки проекту зазначених рекомендацій; продовження
роботи з підготовки для учасників слухань пакету інформаційно-аналітичних
матеріалів; продовження роботи з виконання інших організаційних заходів
для проведення зазначених парламентських слухань.
Представниками Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу,
ядерної політики та ядерної безпеки разом з представником Комітету з
питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи, Міністерством екології та природних ресурсів
України та Представництвом ПРООН в Україні було проведено круглий стіл
«Презентація та обговорення проекту Концепції стратегії низьковуглецевого
розвитку України».
Під час заходу було презентовано аналітичний матеріал німецької
компанії DIW-Econ, у якому, зокрема, викладено огляд сучасних проблем
України, проаналізовано сектори економіки, які потребують державних
інвестицій задля збільшення енергоефективності, а в наступному – імпульсу
до збільшення ВВП, надано рекомендації щодо механізму такого
інвестування.
Учасники засіданя дійшли згоди, що вже презентована в Україні
Концепція стратегії низьковуглецевого розвитку може стати складовою
частиною та, мало того, методологічним каркасом для розробки єдиної
стратегії. Урядовці та громадськість висловили сподівання, що Комітет може
стати майданчиком для напрацювання такого єдиного документа та
звернулися з проханням до депутатів виступити координаторами цього
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процесу.
Голова Комітету з питань прав людини, національних меншин і
міжнаціональних відносин Г. Немиря провів зустріч із заступником голови
Моніторингової місії ООН з прав людини Ф. Фрейзер. Під час зустрічі
сторони обговорили ситуацію в Україні, особливо на Сході нашої держави,
та стан дотримання прав і свобод людини в Україні.
Також відбувся офіційний візит представників парламентської коаліції
до Осло (Норвегія) у рамках програми «Партійна співпраця та створення
коаліцій»
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 22.01).
***
Україна та Польща розширять співпрацю парламентів.
21 січня 2016 р. у Варшаві відбулася зустріч заступника Голови
Верховної Ради України О. Сироїд з маршалком Сейму Республіки Польща
М. Кухчінським у рамках візиту до Республіки Польща.
Сторони обговорили перспективи співпраці українського та польського
парламентів, зокрема в рамках міжпарламентської асамблеї Польща –
Україна.
М. Кухчінський наголосив на необхідності розширити співпрацю обох
парламентів, зокрема, у питаннях співробітництва та розвитку ЦентральноСхідної Європи. Спікер польсьского парламенту запевнив, що Польща готова
використати свою позицію в ЄС для сприяння розвитку Центрально-Східної
Європи.
Заступник Голови Верховної Ради України наголосила на важливості
співпраці в інформаційній сфері з метою ефективного протистояння у тій
інформаційній війні, яку Росія розв’язала проти своїх сусідів та європейських
цінностей.
Сторони також обговорили продовження співробітництва у сферах
освіти, економіки та енергетичної безпеки, а також у сферах, які
безпосередньо впливають на права людей по обидві сторони кордону – малий
прикордонний рух, безвізовий режим (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 22.01).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент України П. Порошенко у Давосі провів зустріч з прем’єрміністром Королівства Нідерланди М. Рютте.
Президент привітав прем’єр-міністра з початком головування
Нідерландів у Раді Європейського Союзу. Глава держави назвав серед
ключових питань порядку денного відносин Україна – ЄС у першому півріччі
2016 р. функціонування поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі
між Україною та ЄС, рішення Ради ЄС щодо започаткування безвізового
20

режиму для громадян України вже у цьому році, а також набрання чинності у
повному обсязі Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.
Співрозмовники скоординували позиції в контексті майбутнього
консультативного референдуму щодо Угоди про асоціацію між Україною та
ЄС, що відбудеться у Нідерландах 6 квітня 2016 р.
Під час зустрічі глава держави наголосив, що розраховує на подальшу
солідарність і єдність Європейського Союзу у питанні підтримки
незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.
Співрозмовники наголосили на важливості збереження санкцій проти
РФ за невиконання Мінських домовленостей.
Сторони також обговорили ряд питань двостороннього співробітництва,
зокрема в економічній та інвестиційній сферах, а також у сфері технічної
допомоги. Глава держави підтвердив зацікавленість української сторони у
візиті найближчим часом бізнес-місії на чолі з міністром зовнішньої торгівлі
та розвитку співробітництва Нідерландів, а також у проведенні в
Нідерландах масштабного Українсько-нідерландського бізнес-форуму
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 21.01).
***
Президент України П. Порошенко провів зустріч з прем’єр-міністром
Королівства Норвегія Е. Сольберг.
Глава держави проінформував прем’єр-міністра про ситуацію на
Донбасі, зокрема спроби Росії та контрольованих нею бойовиків загострити
безпекову ситуацію в регіоні, а також про порушення прав людини в
окупованому Росією Криму.
Співрозмовники наголосили на важливості збереження санкцій проти
Росії як дієвого механізму для спонукання Росії виконувати Мінські
домовленості.
Президент проінформував про хід масштабних реформ в Україні.
Прем’єр-міністр Норвегії відзначила зусилля української влади та запевнила,
що норвезька сторона продовжуватиме надавати підтримку Україні на шляху
глибоких перетворень.
П. Порошенко прийняв запрошення Е. Сольберг здійснити візит до
Королівства Норвегія у 2016 р. (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. – 21.01).
***
У рамках участі у роботі Всесвітнього економічного форуму в Давосі
Президент України провів зустріч з президентом Азербайджану
І. Алієвим.
Співрозмовники обговорили можливості подальшого розвитку
двосторонніх торговельно-економічних відносин, у тому числі у
нафтогазовій та енергетичній галузях, а також у сферах будівництва,
транспорту та зв’язку.
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Було домовлено про проведення найближчим часом ХІ засідання
Міжурядової українсько-азербайджанської комісії з питань економічного
співробітництва.
Окремо Президенти України та Азербайджану обговорили ситуацію, що
склалася у зв’язку з російським ембарго на українську продукцію та заборону
на транзитні перевезення.
У зв’язку з цим глави держав привітали успішну відправку з Іллічівська
першого рейсу контейнерного потягу за маршрутом «Україна – Грузія –
Азербайджан – Казахстан – Китай». П. Порошенко та І. Алієв скоординували
дії, необхідні для розвитку маршруту транзиту через Каспійське море в
напрямку Китаю та Ірану.
Азербайджанська сторона підтвердила підтримку суверенітету та
територіальної цілісності України.
П. Порошенко та І. Алієв обговорили підготовку засідання Ради
Президентів двох держав у 2016 р. в Баку.
Співрозмовники також домовилися активізувати співпрацю в рамках
ГУАМ. У цьому контексті Президент України привітав представника
Азербайджану, якого було обрано на посаду Генерального секретаря ГУАМ
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 22.01).
***
У рамках 46-го щорічного засідання Всесвітнього економічного
форуму Президент України П. Порошенко провів зустріч із президентом
Швейцарської Конфедерації Й. Шнайдером-Амманном.
Президент Україні подякував уряду Швейцарії та швейцарському
народові за гуманітарну та фінансову допомогу, сумарний обсяг якої наразі
становить близько 350 млн дол. США.
Співрозмовники домовились про надання Україні додаткових
200 млн дол. США на поповнення золотовалютних резервів країни.
Президент Швейцарії висловив захоплення тим, як Україна бореться за
свою незалежність.
Співрозмовники також обговорили хід українських реформ.
Окремо обговорювались шляхи активізації українсько-швейцарського
торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва. З цією метою
було домовлено про проведення у 2016 р. після майже чотирирічної перерви
засідання Українсько-Швейцарського спільного комітету з торговельноекономічного співробітництва, підготовки до підписання відповідних
двосторонніх документів і презентації потенційних інвестиційних проектів.
Президент України запросив президента Швейцарської Конфедерації
відвідати Україну з офіційним візитом (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016.
– 22.01).

22

***
Під час економічного саміту у Давосі Президент України
П. Порошенко провів зустріч з прем’єр-міністром Греції А. Ципрасом.
Співрозмовники
відзначили
значний
потенціал
поглиблення
двосторонніх економічних відносин. Це, насамперед, стосується енергетики,
суднобудування, транспорту та інфраструктури, обміну технологіями.
Сторони висловилися за активізацію роботи теперішніх двосторонніх
механізмів, передусім Українсько-грецької міжурядової робочої групи з
питань економічного, промислового та науково-технічного співробітництва
для підвищення ефективності співпраці в рамках зони вільної торгівлі між
Україною та ЄС.
Прем’єр-міністр А. Ципрас наголосив на важливості надання українцям
можливості подорожувати Європою без віз уже в 2016 р.
П. Порошенко подякував грецький стороні за підтримку суверенітету та
територіальної цілісності України. Співрозмовники відзначили важливість
санкцій для стимулювання Росії виконувати Мінські домовленості.
Окремо П. Порошенко висловив вдячність А. Ципрасу за забезпечення
медичної реабілітації українських військовослужбовців у Греції.
Прем’єр-міністр Греції прийняв запрошення відвідати Київ у 2016 р.
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 22.01).
***
У рамках перебування на щорічному засіданні Всесвітнього
економічного форуму Президент України П. Порошенко провів зустріч з
президентом Європейського банку реконструкції та розвитку
С. Чакрабарті.
Глава Української держави відзначив, що ЄБРР є найбільшим
фінансовим інвестором в Україні, та подякував за послідовну потужну
підтримку нашої держави.
С. Чакрабарті запевнив, що Європейський банк реконструкції та
розвитку і надалі залишатиметься надійним партером України у проведенні
реформ, зокрема в енергетичному секторі, у банківській системі, боротьбі з
корупцією.
Співрозмовники відзначили важливість приватизації державних
підприємств в Україні.
«Ми очікуємо розширення портфеля проектів ЄБРР для розвитку
громадського транспорту, енергетики та комунальної інфраструктури», –
підкреслив П. Порошенко.
Співрозмовники відзначили ключову роль Європейського банку
реконструкції та розвитку в проектах, пов’язаних з ліквідацією наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС. Глава держави запросив Президента ЄБРР
відвідати Україну під час пам’ятних заходів з нагоди 30-річчя
Чорнобильської
катастрофи
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. – 22.01).
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***
Президент України П. Порошенко у Давосі провів зустріч з
директором-розпорядником МВФ К. Лагард.
Після зустрічі у коментарі для ЗМІ глава держави висловив подяку
керівникові МВФ за підтримку України в ці непрості часи. «Наша програма
реформ розроблена спільно з Міжнародним валютним фондом і допомагає
нам стабілізувати фінансову та банківську системи, реструктуризувати
суверенний борг і продемонструвати, особливо на кінець року, амбітний
Закон про бюджет, який базується на податковій реформі, інших заходах з
реформування економіки та системи. Усе це було надзвичайно ефективним»,
– відзначив П. Порошенко.
Президент повідомив, що нині обговорюється наступний Меморандум з
МВФ. «Ми досягли домовленості, і, з моєї точки зору, амбітна програма
реформ допоможе Україні в 2016 р., і я дякую за це К. Лагард», – сказав
Президент.
У свою чергу, К. Лагард відзначила продуктивний характер розмови з
Президентом. За її словами, під час зустрічі було обговорено розвиток
економічної ситуації в світі та в Україні, хід реформ і бюджет на 2016 р. «У
нас була плідна розмова, яка допоможе, сподіваюсь, завершенню переговорів
щодо Меморандуму, над яким працюють наші команди», – зазначила
директор-розпорядник МВФ і висловила сподівання на успішне завершення
цього процесу (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 21.01).
***
Під час щорічного Всесвітнього економічного форуму у Давосі
Президент України П. Порошенко провів зустріч із президентом
Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) П. Маурером.
Глава держави високо оцінив ініціативу МКЧХ зі створення
Координаційного механізму з питань пошуку осіб, які зникли безвісти у
зв’язку із конфліктом на Донбасі, та допомогу, яку надає місія МКЧХ в
Україні внутрішньо переміщеним особам із окупованого Криму, Севастополя
та окремих районів Донецької та Луганської областей.
П. Порошенко закликав П. Маурера активізувати зусилля МКЧХ для
звільнення всіх українських заручників – як тих, що перебувають на
окупованих територіях, так і тих, яких утримують у Росії, зокрема,
О. Сенцова та Н. Савченко.
Президент України також відзначив важливість позиції МКЧХ у питанні
порушення прав людини у Криму щодо кримських татар.
П. Маурер наголосив, що Міжнародний Комітет Червоного Хреста
залишатиметься надійним партнером у подоланні тих викликів, які постали
перед Україною. Він повідомив про наміри залучити на гуманітарну
діяльність місії МКЧХ у 2016 р. понад 64 млн дол. США на додаток до майже
100 млн дол. США, які були витрачені на реалізацію проектів допомоги в
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Україні протягом 2014–2015 рр. (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. – 21.01).
***
Президент П. Порошенко в інтерв’ю українським телеканалам
зазначив, що очікує найближчим часом від Верховної Ради розгляду змін
до Конституції щодо судової реформи, ухвалення законів, необхідних для
запровадження Європейським Союзом безвізового режиму, а також
коаліційної угоди та складу Кабінету Міністрів.
«Ніхто далі не збирається миритися з ситуацією, яку ми маємо в судовій
системі. Ніхто не дозволить далі мати судову недоторканність і
демонструвати абсолютно безвідповідальну поведінку при прийнятті судових
рішень», – наголосив глава держави. Він нагадав, що нещодавно підписав
указ про звільнення чотирьох суддів, включаючи Р. Кірєєва.
Крім того, за словами Президента, нині готується Указ про звільнення
ще 28 суддів, які чинили злочини при ухваленні судових рішень під час
Революції гідності. «За це має бути відповідальність», – підкреслив П.
Порошенко.
Від парламенту також Президент очікує ухвалення пакету документів
для запровадження Європейським Союзом безвізового режиму для громадян
України. «Дуже довго країна йшла до цього і не дозволить комусь скасувати
перспективу надання безвізового режиму для українців», – сказав глава
держави, висловивши впевненість, що так само, як і по судові реформі,
депутати підтримають необхідні для цього закони.
Президент також сподівається на розгляд парламентом пакету
законопроектів, які спрямовані на підвищення військової дисципліни.
Крім того, глава держави очікує на обговорення депутатами коаліційної
угоди для внесення змін, якщо є така необхідність, щодо складу уряду. «Не
збираюсь у це втручатися. Це є компетенцією парламентської коаліції», –
наголосив П. Порошенко, додавши, що спроба розхитати коаліцію є
надзвичайно безвідповідальною поведінкою.
Відповідаючи на запитання щодо можливості дострокових виборів
Верховної Ради, Президент зазначив, що більшість українців не підтримує
цього. Президент нагадав, що за останні півтора роки в Україні відбулося
троє виборів.
«У парламенту величезна кількість роботи. Чим відрізняється реальна
парламентська робота та вибори? Вибори – це обіцянки, парламентська
робота – їхнє виконання. Комусь дуже подобається обіцяти, а як тільки з них
питаєш – то давайте знову підемо на вибори. Давайте виконувати. На
сьогодні моя позиція – і мені приємно, що більшість українців це підтримує –
друзі, до роботи», – резюмував Президент (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016.
– 24.01).
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***
Під час інтерв’ю міжнародному агентству Bloomberg у Давосі
Президент зазначив, що курс російського рубля останнім часом істотно
знизився щодо світових валют на тлі падіння цін на нафту та
міжнародних санкцій стосовно Росії. «Це ціна, яку платить агресор за
безвідповідальні дії», – наголосив П. Порошенко. За його словами, чим
менше Росія буде витрачати на військові витрати, тим краще для неї самої,
краще для сусідів і для всього світу.
Президент заявив про відсутність будь-якого прогресу з боку Російської
Федерації у виконанні Мінських домовленостей. Він наголосив, що режим
припинення вогню продовжує порушуватися з боку терористів, а Україна
продовжує втрачати своїх солдат. При цьому зменшення кількості обстрілів
безпосередньо залежить від Росії. Між тим протягом останнього тижня
спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ було 21 раз відмовлено у контролі за
окупованою територією та за українсько-російським кордоном.
Глава держави зазначив, що «Росія має бути прогнозованим партнером.
Ніхто нині не може передбачити, якою буде ситуація в Сирії, ситуація в
Україні. Саме тому ми витрачаємо майже 5 % ВВП на безпеку та оборону для
того, щоб побудувати ефективні Збройні сили та зупинити російську
агресію».
За словами Президента, його чотиригодинна зустріч з віце-президентом
США Дж. Байденом підтвердила – Україна демонструє прогрес у виконанні
Мінських домовленостей. Глава держави наголосив на ключовій ролі у
Мінському процесі країн-партнерів з Європейського Союзу, зокрема
Німеччини та Франції, які беруть участь у «нормандському форматі», та
акцентував увагу на важливості трансатлантичної солідарності з Україною.
Глава держави відзначив, що тема України є однією з пріоритетних тем
обговорення на цьогорічному Всесвітньому економічному форумі в Давосі,
що підтверджується його чисельними двосторонніми зустрічами з лідерами
багатьох країн. «Говорячи про безпеку в Україні, ми говоримо про безпеку
всього європейського континенту та безпеку у світі. Саме тому так важлива
деескалація ситуація на Сході України та виведення військ з окупованих
територій», – наголосив П. Порошенко.
Президент привітав прийняття Європейським парламентом спеціальної
резолюції стосовно України, яка відображає істотний прогрес у
реформуванні нашої країни (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. – 21.01).
***
Президент П. Порошенко відзначає високий рівень співпраці з
міжнародними фінансовими організаціями, які допомагають втіленню
реформ в Україні.
В інтерв’ю американському телеканалу CNN зі швейцарського Давосу
глава держави повідомив про останні домовленості з директоромрозпорядником Міжнародного валютного фонду К. Лагард та очікувану
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допомогу Україні від МВФ у 2016 р. «Орієнтовно це буде 7 млрд дол.
Я абсолютно впевнений, що ми знаходимся в чудовій формі співпраці з
МВФ, Світовим банком», – сказав П. Порошенко.
Президент також зазначив, що він пишається тим, що під час його
останньої спільної прес-конференції з К. Лагард звучали слова від керівника
МВФ: «Україна здивувала світ!».
Відповідаючи кореспонденту CNN Р. Квесту на запитання стосовно
економічної ситуації та процесу реформ в Україні, Президент наголосив:
«Сьогодні ми маємо позитивну оцінку реформ з боку Європейського
парламенту, від Високого представника Європейського Союзу, від керівника
МВФ. Усе це підтверджує той факт, що в Україні успішно відбувається
імплементація реформ, що є особливо важким під час війни, а саме:
реструктиризація суверенного боргу, вдосконалення банківської та
фінансової систем, податкової системи, створення антикорупційних органів
за абсолютно прозорою процедурою та багато іншого, що було зроблено в
Україні останнім часом» (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2016. – 22.01).
***
Президент вітає ініціативу 53 парламентарів щодо того, що
голосуванню змін до Конституції в частині децентралізації має
передувати декілька важливих передумов, насамперед – припинення
вогню та довгий період повної тиші.
«Це має забезпечити Росія, і світ має бачити, що це відбувається», –
наголосив П. Порошенко в інтерв’ю українським телеканалам. Також серед
таких передумов глава держави назвав повний та безперешкодний доступ
ОБСЄ до місць зберігання зброї та відновлення контролю над
неконтрольованою ділянкою українсько-російського кордону, на першому
етапі, з боку ОБСЄ.
Особливо Президент наголосив на необхідності звільнення заручників, у
тому числі тих, що незаконно перебувають на території Російської Федерації.
П. Порошенко також зазначив, що підготовка до виборів має
передбачати забезпечення безпеки під час виборів, можливо, за участі
поліцейського контингенту ОБСЄ, а також скасування результатів «виборів»
2 листопада 2014 р.
Президент наголосив на тому, що єдиним шляхом повернення
українського суверенітету на Донбас є повна імплементація Мінських угод і
для цього Росія має забезпечити виконання ряду важливих кроків (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 24.01).
***
Україна очікує на прибуття вже найближчим часом місії ПАРЄ, що
здійснить перевірку дотримання прав людини в Автономній Республіці
Крим, яка була окупована Росією. Про це Президент П. Порошенко
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повідомив в інтерв’ю українським телеканалам.
«Ми очікуємо найближчим часом місію Парламентської асамблеї Ради
Європи з перевірки дотримання прав людини в Криму. У першу чергу, і в
тому числі, – щодо представників кримськотатарського народу», – сказав
глава держави.
П. Порошенко наголосив, що Україна неухильно стоїть на позиції того,
що півострів був, є і буде українським, і здійснює ряд кроків задля його
деокупації.
Зокрема, задля цього, зазначив Президент, Україна ініціює широке
обговорення результатів роботи турецької місії в Криму. «Ми організовуємо
широке обговорення місії, яка повернулася з Криму, яка була організована
Туреччиною. Результати – вражаючі, шокуючи, і світ повинен про них
знати», – сказав він.
Для обговорення кроків з деокупації півострова та повернення
української влади та суверенітету до Криму наша держава запропонувала
перемовини за участю провідних країн світу, організацій та країн-гарантів
Будапештського меморандуму, повідомив П. Порошенко.
«Щоб створити майданчик, формат, де ми це маємо обговорювати,
Україна запропонувала абсолютно чіткі та прозорі пропозиції – там має бути
Європейський Союз і Сполучені Штати Америки, до цього повинні
залучитися країни-гаранти Будапештського меморандуму. Назвати цей
формат можна “Женева+” і негайно розпочати консультації з організації
цього процесу», – наголосив глава держави.
За його словами, йдеться про звільнення незаконно заарештованих
кримських татар і забезпечення дотримання прав кримськотатарського
народу, дорожню карту програм з деокупації Криму, яка серед іншого має
містити забезпечення міжнародного тиску, у тому числі через санкції, судові
процеси.
Президент повідомив, що вже найближчим часом Україна та
підприємства, які понесли збитки внаслідок окупації Криму, подадуть ряд
судових позовів. «Україна та ті підприємства, які ми будемо супроводжувати,
будуть забезпечувати судовий захист державних інтересів України по
багатьох конвенціях, які ми представимо в різних міжнародних судах», –
повідомив
П.
Порошенко
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. – 24.01).
***
Основні орієнтири політики уряду на 2016 р. – нові робочі місця, нові
ринки збуту, нова освіта та медицина, нова інфраструктура, чесна
приватизація, подальше спрощення надання адмінпослуг. Про це заявив
Прем’єр-міністр України А. Яценюк у своєму зверненні в неділю, 24 січня.
Щодо роботи, спрямованої на створення нових робочих місць глава
уряду підкреслив: «Ми продовжимо податкову реформу, політику
дерегуляції економіки та її демонополізації. Останні податкові зміни були
зроблені назустріч вимогам національного бізнесу. У відповідь очікуємо
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взаємної підтримки підприємців задля очищення національного організму від
корупції та несплати податків».
Також уряд провадитиме політику, спрямовану на відкриття нових
ринків збуту української продукції: «Ми зосередимо сили для отримання всіх
можливих переваг, які відкриває угода про зону вільної торгівлі з
Європейським Союзом. Окремим напрямом роботи стануть спеціальні
торговельні місії нашої держави за кордоном, щоб підтримати український
експорт».
Глава уряду повідомив, що пілотним проектом 2016 р. стане створення
нових регіональних шкіл і лікарень, які будуть пов’язані з появою сильних
об’єднаних територіальних громад: «Таким чином, децентралізація, крім
нових фінансових і владних можливостей, відкриє для людей якісні
стандарти освіти та охорони здоров’я».
«Ми продовжимо будувати дороги, розвивати прикордонну
інфраструктуру, модернізовувати залізницю та допомагати, щоб український
громадянин мав вільні та комфортні можливості для руху в країні та в рамках
Європейського Союзу», – наголосив він.
Одним із пріоритетів А. Яценюк назвав проведення чесної приватизації.
Він нагадав, що Верховна Рада України одинадцять разів провалювала
голосування за новий закон про приватизацію, «який здатний залучити
мільярдні інвестиції та забезпечити чесні правила для продажу державних
компаній»: «Дайте можливість уряду провести прозору приватизацію, що
дасть змогу залучити нові інвестиції та створити нові робочі місця», –
звернувся він до парламенту.
Крім того, уряд продовжить роботу над спрощенням адміністративних
послуг в країні: «Основна увага буде зосереджена на реформі Державної
фіскальної служби. Кілька українських митниць перейде в управління
провідних іноземних компаній як надзвичайний спосіб для протидії корупції
та зловживань» (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 24.01).
***
«Настав час, щоб український народ сказав своє слово, яка повинна
бути нова українська Конституція у новій європейській Україні. Ніхто,
крім народу України, не має права визначати, яким буде Основний закон»,
– наголосив Прем’єр-міністр України А. Яценюк у своєму зверненні в
неділю, 24 січня.
Глава уряду підкреслив, що референдум щодо Конституції і є «прямим
народовладдям у вільній та демократичній країні, за яку ми боролися два
роки тому на Майдані і нині захищаємо зі зброєю в руках».
«Нова Конституція – це новий суспільний договір між громадянами та
владою, яку вони обрали. Договір про розподіл прав і відповідальності
всередині самої влади – між Президентом, урядом і парламентом. Договір
про взаємини між центром і регіонами. Договір про створення нового
чесного та справедливого суду, а не перепризначення чинного. Договір про
чітку геополітичну мету України – стати членом Європейського Союзу та
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НАТО».
«Переконаний, що глава держави сповідує такі ж принципи», –
підкреслив А. Яценюк (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –
24.01).
***
«Я виступаю за оновлення коаліційної угоди. З політичного
маніфесту угода має бути перетворена на політично та юридично
зобов’язуючий документ з чітким графіком роботи та послідовністю
кроків», – підкреслив Прем’єр-міністр України А. Яценюк у своєму
зверненні в неділю, 24 січня.
У кожній державі, де відбувалися схожі перетворення, зазначив глава
уряду, парламентські коаліції схвалювали до 90 % запропонованих урядом
рішень: «Саме це називається єдністю та спільною політичною
відповідальністю. У нашому випадку про такий рівень підтримки
коаліційного уряду з боку членів парламентської коаліції навіть не
доводиться говорити».
Глава уряду підкреслив, що 2016 р. постає з широким порядком денним:
«Треба відверто визнати – рік буде непростим. Світову економіку
лихоманить. Відбувається стрімке падіння світових цін на основну
продукцію, що експортується Україною, – сільськогосподарську, метал, руду.
Світ ослаблюють військові конфлікти, тероризм і мільйони мігрантів та
переселенців, політична невизначеність через вибори в провідних західних
державах».
«Український політикум повинен зустріти загрози 2016 р. з усією
серйозністю, зрілістю та відповідальністю», – сказав він.
«Ми зобов’язані забезпечити стійкість управління країною та діяльності
законодавчої та виконавчої влади», – наголосив А. Яценюк.
Він підкреслив, що тривалий час коаліція не визначається з рядом
міністрів як на звільнення, так і на призначення. Глава уряду вкотре
звернувся до парламентської коаліції «невідкладно розпочати прозоре та
публічне обговорення можливих кандидатів та, не марнуючи часу,
призначити на урядові посади компетентних фахівців, які будуть
користуватися довірою та підтримкою коаліції» (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 24.01).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк у п’ятницю, 22 січня, провів
нараду з питань ціноутворення на ринку нафтопродуктів та якості
нафтопродуктів.
У нараді взяли участь міністр енергетики та вугільної промисловості
України В. Демчишин, перший заступник міністра економічного розвитку та
торгівлі України Ю.Ковалів, Голова Антимонопольного комітету України
Ю. Терентьєв, Голова ДФС Р. Насіров, перший заступник голови
Держпродспоживслужби В. Лапа.
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А. Яценюк нагадав, що дав доручення міністру енергетики та вугільної
промисловості провести зустрічі із операторами ринку нафтопродуктів з тим,
щоби «запровадити виключно ринковий підхід у формуванні цін на
нафтопродукти вже в роздрібній мережі реалізації».
Глава уряду підкреслив, що за останній тиждень вартість нафти впала
практично на 10 дол. США.
Міністр енергетики та вугільної промисловості України В. Демчишин
повідомив, що за тиждень основні учасники ринку зменшили вартість
бензину 95-го та 92-го в середньому на 50 коп., дизельного пального – на
1 грн.
Глава уряду зазначив, що «за дивним збігом обставин основні оператори
поділилися на групи, і ці групи дуже синхронно та швидко приймають
рішення про зміну ціни».
Він звернувся до Голови Антимонопольного комітету України з’ясувати,
чи є змова на ринку нафтопродуктів, розглянути питання щодо порушення
справ і «допомогти виключно ринковими методами встановити чесні та
прозорі правила гри на ринку нафтопродуктів».
Глава уряду пояснив, що є два базові компоненти у формуванні ціни на
нафтопродукти. Перший – це ціна на нафту: «Якщо ціна на нафту падає, то
це об’єктивно повинно впливати на кінцеву ціну для споживача». «Другий
базовий компонент – валютний курс. Якщо курс стабільний і ціна на нафту
падає, то це безпосередньо впливає на зменшення ціни на автозаправній
станції. Якщо курс має інші параметри і ціна на нафту має інші параметри, то
це також у результаті повинно відображатися на вартості нафтопродуктів».
Голова АМКУ Ю. Терентьєв повідомив, що «є ознаки паралельної
антиконкурентної поведінки декількох гравців на ринку» нафтопродуктів:
«Встановлюються ціни, що не відповідають динаміці світових ринкових
котирувань. І залишаються стабільними незалежно від того, як змінюються
міжнародні ціни на основних біржових майданчиках на бензин А-95».
Ю. Терентьєв підкреслив, що АМКУ розпочав відповідне розслідування.
Крім того, АМКУ також проведе розслідування щодо учасників ринку,
стосовно яких «виявлені аномальні відхилення по ціні»: «Є звинувачення
щодо певних суб’єктів на ринку, які встановлюють таку ціну на
нафтопродукти, яку неможливо було встановити без певних зловживань,
порушень законодавства, маніпулювання чи то якістю, чи в сфері
оподаткування».
Голова АМКУ підкреслив, що про результати розслідування буде
проінформовано в другій половині лютого.
А. Яценюк наголосив на необхідності провести відповідне
розслідування «максимально публічно та прозоро»: «Ми нікого нічого не
просимо, ми не встановлюємо ціни чи формули. Ми вимагаємо тільки одне:
ринкові підходи та конкуренцію на ринку. Чим більша конкуренція, тим,
відповідно,
менший
вплив
на
ціну»
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 22.01).
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***
Відсьогодні групи від Держпродспоживслужби перевіряють аналіз
якості нафтопродуктів на АЗС по м. Києву та Київський області.
Протягом двох тижнів відбори нафтопродуктів будуть здійснені по всій
Україні. Про це Прем’єр-міністр України А. Яценюк заявив у п’ятницю,
22 січня, на нараді з питань ціноутворення на ринку нафтопродуктів та якості
нафтопродуктів.
Глава уряду підкреслив, що Державна фіскальна служба вилучила
матеріали, де вказана «формула, з чого складається бензин». А. Яценюк
продемонстрував приклад рецептури незаконного виготовлення сумішевого
бензину та розшифровку основних компонентів. Він підкреслив, що можуть
«бодяжити» безпосередньо на нафтобазах. «У бензині А-95 самого бензину
А-95 тільки 45 %. У 92-му бензині самого 92-го бензину тільки 39 %, а все
інше – це додаткові хімічні елементи».
«А потім у людей машини ламаються, витрати неймовірні на ремонти,
збільшені витрати на пальне», – додав він.
«Це ще одна частина того, що у нас відбувається на ринку
нафтопродуктів – тіньовий ринок», – наголосив А. Яценюк.
А. Яценюк звернувся до керівництва Держпродспоживслужби терміново
відрядити групу для відбору проб нафтопродуктів на основних
автозаправках.
«Після проведених аналізів ми проінформуємо, де бралися відбори, яка
якість і які заходи будуть вживатися до тих, хто порушує законодавство», –
підкреслив глава уряду (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –
22.01).
***
25 січня Прем’єр-міністр України А. Яценюк у Будинку уряду вручив
перші паспорти громадянина України у формі ID-картки молодим людям,
яким виповнилося 16 років.
А. Яценюк привітав хлопців і дівчат, що вони перші в державі
отримують паспорти нового зразка: «Це не паспорти колишнього
радянського стилю – книжечки з вклеєними фотокартками, а новий паспорт
у вигляді ідентифікаційної картки з чипом, на який можна внести будь-яку
ідентифікаційну інформацію».
«Україна переходить на нові рейки як ідентифікації громадянина, так і
формування нових баз даних», – підкреслив він.
ID-картки, зазначив А. Яценюк, потрібні також, аби в майбутньому
біометричний паспорт, за яким українські громадяни будуть їздити без віз до
країн-членів Європейського Союзу, видавався дуже швидко. Нові паспорти,
за його словами, «повністю підпадають під стандарти ідентифікації,
визначені в Європейському Союзі».
«Це наша велика програма, щоби зробити Україну частиною
європейського простору та Європейського Союзу», – наголосив глава уряду.
А. Яценюк також зазначив, що до ID-картки, крім основних даних,
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можуть бути приєднані, зокрема, дані про соціальні виплати, дані платника
податків: «Тобто буде єдиний документ. Не сто довідок – один-єдиний
документ, яким ви можете ідентифікувати себе та отримувати послуги від
держави, у тому числі через Інтернет» (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 25.01).
***
Радник міністра з питань функціонування телерадіомовлення
О. Бригинець, який перебуває в зоні АТО, відвідав м. Українськ Донецької
області.
Під час візиту радник проводив опитування серед населення щодо
потреб у висвітленні важливих подій в зоні АТО, та зокрема, які ЗМІ
впливають на громадську думку.
Крім того, О. Бригинець провів робочу зустріч з міським головою
С. Ященком, який вважає, що наразі мало висвітлюється правдивої
інформації про життя на тій стороні. На його думку, місцеві канали мали би
жорстко реагувати на всю дезінформацію, що стосується ситуації на Донбасі
по обидва боки лінії зіткнення. Місто знаходиться на інформаційному
кордоні – з одного боку тут бачать українські телеканали з Красноармійська,
а з іншого боку з сепаратистських ЗМІ.
Радник із зони АТО повідомляє: «Люди тут постійно обговорюють
новини з обох сторін. Шкода, що українські ЗМІ не реагують оперативно на
брехливі “потойбічні” сюжети. Народ усе розуміє і мало довіряє
пропагандистам, але підтримати таку позицію людей фактами мали би
українські ЗМІ, а вони, на жаль, часто не доопрацьовують у цьому напрямі».
Крім того, О. Бригинець додав, що люди скаржаться на ЗМІ, як місцеві,
так і всеукраїнські, які цікавляться виключно резонансними подіями, бідами,
а не висвітлюють реальні проблеми та потреби вмираючого міста.
За результатами візиту, під час наступного засідання Комісії при МІП з
питань функціонування телерадіомовлення буде обговорено можливості
встановлення передавальної техніки у вищезгаданому регіоні для посилення
сигналів українських мовників. Крім того, у рамках моніторингової місії МІП
О. Бригинець проводитиме зустрічі з місцевими ЗМІ, під час яких
роз’яснюватиме особливості роботи та висвітлення інформації в регіонах
відповідно до потреб громадськості, залучаючи кваліфікованих спеціалістів
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 25.01).

ПОЛІТИКА
Совет Европы отправляет в Крым срочную миссию.
Генеральный секретарь Совета Европы Т. Ягланд объявил о начале
работы делегации на территории Крыма. Об этом говорится в официальном
сообщении
организации
(http://korrespondent.net/ukraine/3619769-sovet33

evropy-otpravliaet-v-krym-srochnuui-myssyui).
Как уточняется, целью миссии, которую возглавил швейцарский
дипломат Ж. Студман, будет оценка ситуации с правами человека на
полуострове.
«Более 2,5 млн человек проживают в Крыму, все они должны иметь
возможность пользоваться Конвенцией по правам человека», – заявил
Т. Ягланд.
Также генсек подчеркнул, что миссия будет проводиться в условиях
полной независимости и не будет касаться любого вопроса, связанного с
территориальным статусом Крыма.
Мандат миссии охватывает все основные вопросы прав человека,
включая свободу выражения мнений и свободы СМИ; свободу ассоциаций и
собраний; права меньшинств; местное самоуправление; борьбу с коррупцией
и
условия
содержания
в
тюрьмах
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2016. – 25.01).
***
Новый глава ПАСЕ в первом выступлении вспомнил об Украине.
Новоизбранный глава Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
испанец П. Аграмонт в своем первом выступлении упомянул события на
Востоке Украины, призвав РФ остановить поддержку сепаратистов
(http://korrespondent.net/world/worldabus/3619861-novyi-hlava-pase-v-pervomvystuplenyy-vspomnyl-ob-ukrayne).
«Ситуация в Украине продолжает вызывать озабоченность, продолжает
оставаться взрывоопасной. Территории, контролируемые сепаратистами,
остаются местом, где происходят массовые нарушения прав человека. Россия
должна предпринять все возможное для того, чтобы вернуть эти территории
под контроль Украины», – подчеркнул он.
В свою очередь нардеп от БПП И. Геращенко сообщила, что
П. Аграмонт принадлежит к «членам ЕНП, которые выступают “за диалог” с
РФ и прогнозируемо, что на своей должности будет усиливать и отстаивать
эту позицию».
По ее словам, в своем первом выступлении новый глава ПАСЕ озвучил
четыре ключевых европейских вызова: угрозу терроризма, миграционный
кризис, рост популизма и открытые конфликты на континенте.
«Он – что очень обнадеживающе – отдельно упомянул Украину и
заявил, что сепаратисты при поддержке РФ держат в оккупации часть
страны, что от конфликта погибло 9 тыс. людей», – написала И. Геращенко
на своей странице в Facebook (Корреспондент.net (http://korrespondent.net).
– 2016. – 25.01).
***
Россия не будет иметь доступа к ПАСЕ до осени.
Руководящий комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы
согласовал позицию президента ПАСЕ А. Брассер о том, что делегация РФ не
34

будет иметь права принимать участие в работе ассамблеи до избрания нового
состава российского парламента. Об этом заявила А. Брассер на прессконференции в Страсбурге после заседания бюро.
Она подтвердила, что юридическая позиция, которую она прислала в
Москву неделю назад, остается в силе: «Они (русские) не смогут
сформировать свою делегацию в течение года, кроме как после новых
выборов». Выборы в РФ состоятся в середине сентября текущего года
(Главком (http://glavcom.ua). – 2016. – 25.01).
***
Кремль обвинил Киев в невыполнении «Минска-2».
Россия обвинила Украину в невыполнении Минских соглашений. Об
этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России
Д. Пескова. Он отметил, что при увязывании отмены санкций против России
с выполнением пунктов «Минска-2» следует обратить внимание на
выполнение
Киевом
своих
обязательств
(http://korrespondent.net/world/russia/3619890-kreml-obvynyl-kyev-vnevypolnenyy-mynska-2).
«Говоря о выполнении Минских соглашений, сейчас, как нам
представляется, следует в первую очередь вести речь о том, что необходимо
делать Киеву, потому что если брать текст Минских договоренностей и
просто читать пункты, которые там изложены, там четко прописаны
обязанности Киева, которые пока, к сожалению, не выполняются», – заявил
Д. Песков.
Ранее Президент Украины П. Порошенко в Давосе заявил, что
продвижения в реализации Минских договоренностей по Донбассу нет и
ситуация не позволяет перейти к политическому этапу урегулирования.
Президент также заявил, что восстановление суверенитета Украины на
подконтрольных сепаратистам территориях Донецкой и Луганской областей
произойдет в 2016 г. (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. –
25.01).
***
Л. Кучма не против участия Китая в переговорах в Минске.
Представитель Украины в трехсторонней контактной группе по
урегулированию ситуации на Донбассе Л. Кучма хотел бы видеть на
переговорах в Минске Китай. Об этом он заявил в интервью «Сегодня».
«Я – с удовольствием, чтобы там был Китай. Китай тоже подписывал это
соглашение (Будапештский меморандум. – Ред). Но нам очень серьезно
нужно искать компромисс, но не за счет Украины. Ни в коем случае! И еще
раз говорю: у нас есть все основания требовать выполнения первых пунктов,
которые записаны в Минских протоколах, а тогда уже можно думать о какихто шагах вперед», – отметил Л. Кучма.
В то же время он считает, что, если не будет «Минска-2», то ничего не
будет. «Все развалится. Неужели кто-то думает, что по желанию Украины
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появится другой формат? Допустим, мы хотим, чтобы там появился Б.
Обама. А Б. Обама этого хочет? В десяти приоритетах для США (их на своей
пресс-конференции озвучил Б. Обама. – Ред.) об Украине даже слова нет. А у
В. Путина мы спросили – он согласен? Эта проблема уже когда-то
обсуждалась, и В. Путин категорично сказал: мы не видим в этом формате
России. Мы не в состоянии посадить за стол всех, от кого зависит и наша
судьба в том числе. Не можем посадить за стол участников Будапештского
меморандума», – подчеркнул Л. Кучма (Четверта Влада (http://4vlada.net).
– 2016. – 25.01).
***
Россия готова к смене руководителей ЛДНР – СМИ.
Россия готова обсуждать замену глав самопровозглашенных Донецкой и
Луганской народных республик А. Захарченко и И. Плотницкого в обмен на
признание выборов на оккупированных территориях Донбасса, сообщает
«Зеркало
недели»
со
ссылкой
на
собственные
источники
(http://korrespondent.net/ukraine/3619466-rossyia-hotova-k-smene-rukovodyteleildnr-smy).
«Сохранение А. Захарченко и И. Плотницкого делает картинку “мирной
реинтеграции” ОРДЛО неправдоподобной. Это понимают не только в Киеве,
но и на Западе. Это, кажется, начали понимать и в Москве. Вопрос «глав»
т. н. ДНР и ЛНР уже попал в повестку дня неформальных переговоров», –
говорится в статье.
По информации источников, если вопрос выборов на оккупированных
территориях и признания их Киевом будет решен положительно, от имени
президента РФ В. Путина А. Захарченко и И. Плотницкого «очень вежливо»
попросят покинуть свои посты добровольно.
Возможно, это произойдет в обмен на должности в РФ либо под угрозой
физического устранения.
Напомним, что глава ДНР А. Захарченко анонсировал проведение в 2016
г. местных выборов по «законам республики» (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2016. – 24.01).
***
Политолог: «Самопоміч» провоцирует правительственный кризис.
Политолог В. Фесенко считает заявление «Самопомічі» об отзыве
аграрного министра попыткой разрушить коалицию.
«В данном случае речь идет не о действиях отдельных министров, а о
шагах одной из фракций коалиции, и это очень серьезно. Фактически это
может быть началом разрушения нынешней коалиции. Слова, заявления
красивые, но за словами – фактически попытки разрушить коалицию,
начиная с правительства. Это может быть игра на досрочные парламентские
выборы. Другое дело, удастся ли эта игра?» – заявил политолог в эфире
телеканала 112 Украина.
В. Фесенко отметил, что, отзывая своего министра, партия «Самопоміч»
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провоцирует правительственный кризис: «Сейчас у нас много таких
нестандартных заявлений, действий, решений. Вот они не выходят из
коалиции. Плюс они выступают за замену премьер-министра, а фактически
создание нового правительства с новым премьер-министром будет означать
создание новой коалиции. В нынешнем составе или в новом – это уже другой
вопрос».
Напомним, ранее политолог В. Карасев заявил, что заявление
политсовета партии «Самопоміч» об отзыве с должности аграрного министра
– первый шаг к краху этой молодой партии как политической силы:
«Заявление политсовета партии “Самопоміч” об отзыве с должности
аграрного министра Павленко – первый шаг к краху этой молодой партии как
политической силы и свидетельство наличия в ней системного кризиса».
Также политолог подчеркнул, что это не фракционное решение, а
партийное. «Я знаю, что этот вопрос точно не обсуждался на заседании
парламентской фракции “Самопоміч”. В публичной плоскости и в СМИ сами
народные депутаты от “Самопомічі” неоднократно заявляли, что довольны
работой Павленко в должности министра и теми результатами, которые были
достигнуты им за год», – подчеркнул политолог (Главком (http://glavcom.ua).
– 2016. – 25.01).
***
В Украине зарегистрировали рекордное количество партий.
За прошлый 2015 г. в Украине зарегистрировалось рекордное количество
политический партий – 79. Об этом сообщил директор Комитета избирателей
Украины
А.
Кошель,
передает
пресс-служба
КИУ
(http://korrespondent.net/ukraine/3619897-v-ukrayne-zarehystryrovaly-rekordnoekolychestvo-partyi).
По его словам, еще 38 политических сил появилось в 2014 г. В целом же
за последние два года было зарегистрировано больше партий, чем за 10
предыдущих. До этого наибольше политических партий было создано в 2005
г. – 24. Всего в Украине зарегистрировано 316 политических партий.
Из созданных в 2015 г. партий, которые могли принять участие в
местных выборах, лишь менее половины выдвинули своих кандидатов – 22
партии из 50.
Еще восемь политических сил заявили о своем желании принять участие
в местных выборах, однако не выдвинули ни одного кандидата.
«Фактически мы получили абсурдную ситуацию, когда каждые четыре
дня, включая выходные, в Украине регистрировалась новая политическая
сила. Это не только подрывает доверие общества к политическим партиям,
но и к представительным органам власти», – цитируются слова А. Кошеля в
Facebook.
Главными причинами роста количества политических партий в КИУ
называют то, что регистрацию превращают в разновидность бизнеса.
«Это,
в
частности,
предусматривает
торговлю
пакетами
регистрационных документов партий и местами в избирательных
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комиссиях», – рассказал А. Кошель. В то же время, как отмечается,
появление новых партий стало возможно через упрощенный механизм
регистрации
политических
сил
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2016. – 25.01).
***
Админсуд окончательно запретил деятельность КПУ.
Высший административный суд окончательно подтвердил запрет на
деятельность Комунистической партии в Украине, сообщает пресс-служба
Министерства юстиции (http://korrespondent.net/ukraine/3619951-admynsudokonchatelno-zapretyl-deiatelnost-kpu).
В частности, адвокаты Компартии в судебном порядке пытались
оспорить правовое заключение Комиссии по вопросам соблюдения Закона
Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического
(нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их
символики».
Высший административный суд установил, что «кассационная жалоба
является необоснованной, а изложенные в ней доводы не вызывают
необходимости проверки материалов дела, поскольку заявитель не приводит
оснований, которые бы позволили считать, что суд неправильно применил
нормы материального или процессуального права».
Это постановление Высшего административного суда обжалованию не
подлежит.
Таким образом, административные суды пришли к выводу, что доводы
представителей и адвокатов Коммунистической партии не являются
обоснованными. То есть окончательно подтвердили правомерность
вышеуказанного правового заключения и соответственно запретет КПУ
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 25.01).
***
В «УКРОПе» скандал: Г. Корбан звявил, что не предоставлял
согласие о передаче своих полномочий.
Г. Корбан не давал согласия на временную передачу полномочий
руководителя политического совета партии «УКРОП». Об этом сообщают
несколько источников «Украинской правды» в партии «УКРОП».
Так, перед заседанием Апелляционного суда Киева в понедельник Г.
Корбан провел переговоры с участием мэра Днепропетровска Б. Филатова,
депутата А. Денисенко, Е. Терехова, временного лидера Д. Борисенко и
адвокатов, где выразил такую ??позицию.
В частности, источники УП отмечают, что членов политсовета ввели в
заблуждение С. Олийнык и И. Палица.
В то же время после заседания суда Г. Корбан звявил журналистам, что
действительно не предоставлял согласие о передаче своих полномочий. «Я
думаю, что политсовет должен еще раз собраться, чтобы проанализировать
это решение», – сказал он. В политсиле обсуждают возможность о
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проведении политического совета партии уже во вторник.
Как сообщалось, 23 января Г. Корбана сместили с должности
председателя политсовета партии «УКРОП». Его место временно занял Д.
Борисенко (Четверта Влада (http://4vlada.net). – 2016. – 25.01).
***
Суд вновь отложил дело Г. Корбана.
Апелляционный суд города Киева в понедельник, 25 января, вновь
перенес рассмотрение жалобы адвокатов Г. Корбана на решение суда первой
инстанции по установлению ему меры пресечения в виде содержания под
стражей сроком на два месяца. Заседание отложено до 2 февраля. Об этом
объявил во время заседания 25 января председательствующий судья Д.
Масенко.
При этом он пояснил, что одной из причин задержки является
необходимость изучения дополнений к апелляционной жалобе одного из
защитников. И защита и сам подозреваемый неоднократно обращали
внимание на несоответствие зала судебного заседания требованиям
Конвенции по правам человека, поэтому суд, учитывая, что один из
защитников А. Мельник представил дополнения, которые необходимо
изучить, принял решение отложить рассмотрение апелляционных жалоб, –
сказал судья.
Напомним, Г. Корбану предъявили подозрения по четырем статьям
Уголовного кодекса Украины – создание преступной организации,
присвоение денежных средств в особо крупных размерах, похищение людей
и незаконное завладение автомобильным транспортом (УРА-Информ
(http://ura-inform.com). – 2016. – 25.01).
***
В четырех областях Украины выбирают старост.
В Украине 30 объединенных территориальных общин выбирают старост
в Запорожской, Ровенской, Хмельницкой и Черкасской областях. Об этом
сообщает
пресс-служба
Министерства
регионального
развития
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3619507-v-chetyrekh-oblastiakhukrayny-vybyrauit-starost).
Выборы старост в Одесской области состоятся 14 февраля, в
Закарпатской – 21 февраля, в Ивано-Франковской и Львовской – 28 февраля,
в Черниговской – 6 марта, в Тернопольской – 13 марта.
Напомним, на общем собрании Ассоциации городов Украины в субботу
президент П. Порошенко назвал децентрализацию ключевой частью
подготовки
к
членству
в
Евросоюзе
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2016. – 24.01).
***
В Ровно митинговали против оправдания врача-мажора.
Несколько десятков активистов в Ровно в медицинских масках
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пикетировали управление здравоохранения против оправдания врача, у
которого
умер
пятилетний
мальчик,
передает
УНН
(http://korrespondent.net/ukraine/3619836-v-rovno-mytynhovaly-protyvopravdanyia-vracha-mazhora#5).
Также состоялась встреча активистов с начальником управления
здравоохранения Ю. Осипчуком. Он отметил, что врача никто покрывать не
будет, а в инциденте будет разбираться специальная комиссия Министертва
здравоохранения (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. –
25.01).

ЕКОНОМІКА
ЄБРР підтримує НБУ щодо залучення міжнародних організацій у
капітал державних банків – В. Гонтарева.
Європейський банк реконструкції та розвитку висловив підтримку
Нацбанку України щодо залучення міжнародних організацій у капітал
державних банків, передає УНН з посиланням на прес-службу НБУ.
За даними Нацбанку, В. Гонтарева та П. Порошенко, під час перебування
на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, провели зустріч з
президентом ЄБРР. Під час зустрічі сторони домовилися про подальшу
активну співпрацю та спільний пошук напрямів зміцнення банківської
системи України.
«Стратегія розвитку державних банків, яку ми розробили спільно з
Міністерством фінансів, передбачає залучення міжнародних фінансових
організацій до участі в капіталі держбанків для впровадження кращих
світових стандартів корпоративного управління та втілення в життя
стратегічного розвитку цих банків. ЄБРР цілковито підтримав нашу
пропозицію та почне роботу в цьому напрямі вже найближчим часом», –
зазначила голова Нацбанку.
Як повідомляв УНН, 21 січня, голова Національного банку України В.
Гонтарева повідомила, що днями будуть закриті технічні питання з місією
МВФ і вже найближчим часом можна розраховувати на те, що наша
програма буде винесена на Раду директорів Фонду (Українські Національні
Новини (http://www.unn.com.ua). – 2016. – 22.01).
***
НБУ урегулировал расчеты нормативов для банковских групп.
Национальный банк урегулировал расчеты достаточности регулятивного
капитала и экономических нормативов банковской группы. Также регулятор
обязал ответственных лиц банковских групп обнародовать годовую
отчетность вместе с аудиторским заключением не позднее 1 июня,
следующего за отчетным годом. Об этом говорится в постановлении НБУ №
15 от 19 января 2016 г., которое вступает в силу через 31 день после его
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официального опубликования, сообщает пресс-служба регулятора.
Постановление предусматривает расчет достаточности регулятивного
капитала с учетом величины непокрытого кредитного риска (превышение
размера кредитного риска на сумму резервов по активным операциям,
сформированных в соответствии с МСФО), расчет экономических
нормативов за IV квартал по данным годовой консолидированной
отчетности.
Документ уточняет порядок составления, подачи и обнародования
консолидированной отчетности, а также порядок определения связанных с
банковской группой лиц и расчета отдельных экономических нормативов.
Согласно нововведениям, отменено требование по составлению и
представлению промежуточной консолидированной отчетности банковской
группы за IV квартал в связи с внесением изменений в инструкцию о порядке
составления и обнародования финансовой отчетности банков Украины.
Помимо
этого,
регулятор
обязал
обнародовать
годовую
консолидированную отчетность банковской группы вместе с аудиторским
заключением не позднее 1 июня, следующего за отчетным годом
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2016. – 22.01).
***
Протягом 2015 р. в Україні виконано будівельних робіт на суму
55,9 млрд грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію
оприлюднену Державною службою статистики України.
Індекс будівельної продукції у 2015 р. порівняно з 2014 р. становив
85,1 %.
Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння становили
80,1 % від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний та
поточний ремонт – 11,8 та 8,1 % відповідно.
Необхідно зауважити, що інформація наведена буз урахування
тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя та частини
Луганської та Донецької областей.
Нагадаємо, на думку економічних експертів, інвестування у будівельну
галузь є найефективнішим методом стимулювання розвитку економіки
країни, адже кожна вкладена у цю сферу гривня дає економіці у п’ять разів
більше.
Як повідомляв УНН, на думку експертів, вітчизняна будівельна сфера –
безпрограшний варіант для вкладання інвестицій. Так, голова правління –
президент ПАТ «ХК “Київміськбуд”» І. Кушнір вважає, що нині найбільш
вигідний час для вкладень в українську нерухомість, через низькі ціни,
лояльність влади до закордонних інвесторів, готовність до співпраці.
Нагадаємо, що холдинг, який нещодавно отримав звання «Лідера будівельної
галузі», має намір у 2016 р. здати в експлуатацію 360–370 тис. кв. м
нерухомості (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). –
2016. – 25.01).
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***
«Нефтегаз» снизит цену на газ для промышленности.
В среднем, цена на газ для промышленности будет снижена на 2 %
(http://korrespondent.net/business/financial/3619079-naftohaz-snyzyt-tsenu-nahaz-dlia-promyshlennosty).
«Нефтегаз» с 1 февраля снижает цены на газ для промышленных
потребителей в среднем на 2 %, говорится в сообщении компании.
«Ценовые предложения “Нефтегаза” дифференцированы в зависимости
от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов.
Уровни конечных цен для указанных категорий потребителей составляют от
7354 до 8366 грн за тыс. куб. м (с учетом тарифов на транспортировку по
магистральным и распределительным трубопроводам и НДС), в зависимости
от условий», – говорится в сообщении.
Отметим, в декабре 2015 г. «Нефтегаз» снизил цену на газ для
промпотребителей на 5 %.
Напомним, с 1 октября в Украине вступил в силу новый закон о рынке
газа, который лишил Национальную комиссию по регулированию в
энергетики права на установление цен на газ для промышленности
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 22.01).
***
ГМК забезпечує близько 1 млн робочих місць для українців –
Ю. Риженков.
У прямому ефірі каналу «Україна» генеральний директор групи
Метінвест Ю. Риженков розповів про ситуацію в металургії, та заявив, що
гірничо-металургійний комплекс (ГМК) забезпечує близько 1 млн робочих
місць для українців, передає УНН.
«Металургія залишається одним з найбільших платників податків. Я
думаю, що за 2015 р. сума сплачених податків була не меншою, ніж у 2014 р.
Тільки група “Метінвест” заплатила понад 14 млрд грн податків минулого
року. Сам ГМК, з суміжними галузями, дає більше 1 млн робочих місць
нашим громадянам», – говорить Ю. Риженков.
Він упевнений, «що майбутнє у галузі – є. Будь-якій країні для розвитку
своєї економіки – потрібен фундамент. Майже у всіх країнах такий
фундамент – металургія. Я впевнений, що металургія може бути тим
фундаментом, на якому Україна зможе будувати розвиток країни».
Ю. Риженков додав, що сподівається, «що з боку міністерства
економічного розвитку торгівлі України буде тверезий погляд – про це і
говорив Абрамовічус у Давосі».
«Потрібно дійсно подивитися на конкурентоспроможність залізничних
перевезень в Україні. На сьогодні т/км в Україні коштує дорожче, ніж у Росії
– а це наш основний конкурент на зовнішніх ринках. На сьогодні компанії,
які займаються видобутком руди – несуть витрати на залізницю в два рази
вище, ніж наші конкуренти в Бразилії», – заявив він.
За ловами Ю. Риженкова, «не потрібно поспішати з цим питанням, а
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оголосити мораторій на зміну тарифів природних монополій на перше
півріччя та розібратися, як утримати конкурентоспроможність української
продукції на світових ринках (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2016. – 25.01).
***
АМКУ оштрафував «Газпром» на 85 млрд грн.
Антимонопольний комітет України оштрафував російський ПАТ
«Газпром» на 85 млрд грн за зловживання монопольним становищем на
ринку транзиту природного газу України, повідомив голова комітету
Ю. Терентьєв на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
«Щойно прийняте рішення щодо зловживання монопольним становищем
на ринку транзиту природного газу магістральними трубопроводами
територією України компанією “Газпром” (як монопольним покупцем). Сума
штрафу – 85 млрд грн», – зазначив Ю. Терентьєв.
Нагадаємо, 24 грудня Антимонопольний комітет України визнав
російську компанію «Газпром» монополістом на ринку транзиту газу в
Україні (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2016. –
22.01).
***
Киевский городской глава В. Кличко встретился с руководством
представительства ЕБРР в Украине. Об этом сообщает пресс-служба
киевского мэра.
Во время встречи стороны отметили важность дальнейшего
реформирования управления городом и введения высоких технологий.
В. Кличко подчеркнул, что в прошлом году город смог увеличить
поступления в бюджет на 30 %, а благодаря реструктуризации внешнего
долга – стабилизировать финансовую деятельность столицы. «Поэтому
сейчас мы имеем уникальную возможность направить наши ресурсы на
внедрение важных для Киева проектов», – подчеркнул мэр.
Во время встречи стороны обсудили дальнейшую координацию усилий
по воплощению стратегических проектов в столице, а также привлечение для
этого финансовой поддержки и экспертов банка (Главком (http://glavcom.ua).
– 2016. – 25.01).
***
В Украине появилась новая авиакомпания «Анда Эйр».
Компания находится на стадии получения сертификатов Госавиаслужбы.
ООО «Авиакомпания “Анда Эйр”» зарегистрирована в Киеве в конце
2015 г., свидетельствуют данные госреесра юридических лиц, информирует
еizvestia.com
(http://news.eizvestia.com/news-markets/full/784-v-ukrainepoyavilas-novaya-aviakompaniya-anda-ejr).
Ее учредителями выступили экс-глава авиакомпании «Дарт»
С. Шаменко и Г. Аванесов. С. Шаменко выступает также руководителем
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компании «Анда Эйр».
Уставный капитал компании составил, согласно реестру, 50 тыс. грн.
Согласно данным Forbes.ua, компания находится на стадии получения
сертификатов Госавиаслужбы и может начать полеты в летнюю навигацию,
специализироваться, по началу, будет на чартерных перевозках, в частности
в Турцию, Египет, Черногорию, Хорватию, Албанию и Грецию.
Флот компании первоначально планируется сформировать из двух-трех
среднемагистральных самолетов Boeing. Базировать борты планируется в
аэропорту «Киев». С. Шаменко сообщил изданию, что инвестиции в проект
составят 15 млн дол., а сроки окупаемости в бизнес-плане рассчитаны на три
года, а Г. Аванесов добавил, что инвестиции будут заходить из
сингапурского холдинга, название которого не раскрывается.
Как сообщалось, авиакомпании Украины в 2015 г., согласно
оперативным данным Государственной авиационной службы Украины,
сократили количество перевезенных пассажиров на 2,7 % по сравнению с
2014 г. – до 6,3 млн человек. Международные пассажирские перевозки
сократились на 2,6 % и составили 5,7 млн человек (Экономические известия
(http://news.eizvestia.com). – 2016. – 22.01).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

В. Гонтарева объяснила падение гривни.
Руководитель Национального банка Украины В. Гонтарева заявила, что
нет никаких оснований для паники на валютном рынке страны. Об этом она
сказала журналистам в пятницу в Давосе, передает Интерфакс-Украина
(http://korrespondent.net/business/financial/3618939-hontareva-obiasnylapadenye-hryvny).
Вместе с тем В. Гонтарева отметила, что Нацбанк может отвечать только
за легальный рынок – рынок банковских институций, у которых есть
лицензия НБУ.
«Рынок “налички” всегда немного выше, чем межбанковский.
Межбанковский рынок – это и есть главное курсообразование страны и оно у
нас независимое, потому что никто его уже не держит», – сказала она. По
словам главы НБУ, на рынке «налички» есть еще дополнительные факторы,
которые могут влиять на курс.
«Прежде всего, это паника среди населения и панический спрос. Второе
– это предложение избыточной ликвидности, которая может быть за счет
социальных выплат, и в-третьих, сейчас был сезон, когда во время
праздников много карточных расчетов, это сезонный фактор», – пояснила
глава центробанка.
Она добавила, что в конце года были осуществлены значительные
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социальные выплаты, а именно около 30 млрд грн, что тоже повлияло на
ситуацию в этой сфере.
«Основная проблема – это чрезмерный спрос, паника. Поэтому прошу
всех успокоиться, прошу всех понять, для чего мы сейчас работаем в
Давосе»,
–
подчеркнула
глава
НБУ
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2016. – 22.01).
***
Промпроизводство в Украине за 2015 г. сократилось на 13,4 %.
Украинская промышленность сокращается темпами, сравнимыми с
кризисом 2008–2009 гг.
Объемы промышленного производства в 2015 г. сократились по
сравнению с прошлым годом на –13,4 %, сообщает Государственная служба
статистики Украины (http://zn.ua/ECONOMICS/promproizvodstvo-v-ukraineza-2015-god-sokratilos-na-13-4-202019_.html).
По данным статистического ведомства, в декабре 2015 г. падение
замедлилось до –2,1 % (в ноябре было –4,9 %).
Промышленное производство в Украине стабильно росло с начала
2000-х годов. В 2008 г. объемы сократились на –5,0 %, а максимальным
падение промпроизводства было в кризисном 2009 г. – 20,6 %.
После восстановительного роста в 2010 и 2011 гг. (на 12,0 и 8,0 %) в
2012 г. промпроизводство упало на –0,7 %, в 2013 г. темпы падения
ускорились до –4,3 %, а в 2014 г. – до –10,1 % (ZN.UA
(http://zn.ua/ECONOMICS/promproizvodstvo-v-ukraine-za-2015-god-sokratilosna-13-4-202019_.html). – 2016. – 21.01).
***
Украинской промышленности предрекают рост.
В инвестиционной компании Dragon Capital ожидают, что украинская
промышленность в 2016 г. начнет рост после нескольких лет падения, и ее
объемы могут увеличиться на 2,5 %. Об этом говорится в пресс-релизе
компании
(http://korrespondent.net/business/economics/3619164-ukraynskoipromyshlennosty-predrekauit-rost).
«На данный момент мы ждем в 2016 г. рост реального ВВП на +1,0 % г/г
и восстановления объема промпроизводства на 2,5 % г/г», – говорится в
сообщении.
Эксперты Dragon Capital отмечают, что показатель промпроизводства за
2015 г. оказался лучше их прогноза в –15 % г/г. преимущественно благодаря
восстановлению объемов производства в металлургии, добыче угля и
машиностроении на фоне деэскалации военного конфликта в Донецкой и
Луганской областях в сентябре. Однако вооруженный конфликт на востоке
страны стал важнейшим фактором ускорения темпов падения
промпроизводства по сравнению с 2014 г.
Эксперты также отмечают, что, без учета сезонных колебаний,
декабрьские показатели промпроизводства и розничного товарооборота
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продолжили постепенно улучшаться. Совместно с низкой базой сравнения в
начале 2016 г. это должно стать стимулом роста как промышленности, так и
реального ВВП в 2016 г. в годовом измерении.
За прошлый год промышленное производство Украины упало на 13,4 %,
при этом темпы падения замедляются уже более полугода.
Отметим, в 2014 г. промышленное производство в Украине сократилось
на 10,1 % после уменьшения на 4,7 % в 2013 г. и 0,5 % – в 2012 г.
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 23.01).
***
Минимальная зарплата украинцев уменьшилась втрое.
В начале этого года украинские чиновники увеличили минимальную
зарплату в Украине с 1218 гривен до 1378. Граждане гарантированно получат
на 160 грн больше, но в долларовом эквиваленте получается, что минималка
уменьшилась
втрое
(http://news.eizvestia.com/news_economy/full/784minimalnaya-zarplata-ukrain-umenshilas-vtroe).
В последний раз минимальную зарплату Украинский повышали еще в
январе 2014 г. Тогда американский доллар стоил 8,2 грн, но 1 января 2016 г.
его курс был равен уже 24 грн. Если перевести гривневые вознаграждения в
доллар, то сумма уменьшится в три раза, информирует еizvestia.com.
Два года назад украинец с минимальной зарплаты имел 148 дол. Год
назад эта сумма равнялась 87 дол., когда курс был по 14. Сегодня жители
Украины имеют минимальный заработок всего 57 дол.
Таким образом, доход упал до минимума 2005 г., когда по курсу
5,2 граждане получали 50 дол. В течение последних десяти лет зарплата
исключительно увеличивалась, кроме 2009 г. Тогда после кризиса стоимость
доллара также резко возросла.
Отметим, что кроме уменьшения валютной зарплаты, украинцы
столкнулись с еще одной бедой. Стоимость почти всех товаров возросла в
среднем вдвое, поскольку многое зависит от американской валюты. Не менее
печальная ситуация и с коммунальными услугами (Экономические известия
(http://news.eizvestia.com). – 2016. – 23.01).
***
Кількість перевезених в Україні пасажирів у 2015 р. зменшилася на
12,3 %. Про це передає УНН з посиланням на Держстатистики.
За даними Держстатистики, кількість перевезених пасажирів усіма
видами транспорту в 2015 р. порівняно з 2014 р. зменшилася на 12,3 % та
становила 5 млрд 175,7 млн осіб. Зокрема, кількість пасажирів перевезених
автомобільним транспортом зменшилася на 22,4 % – до 2 млрд 259,8 млн
осіб, метрополітенівським транспортом кількість перевезених пасажирів
зменшилася на 3,5 % – до 700,4 млн т, трамвайним транспортом кількість
перевезених пасажирів зменшилася на 4,1 % – до 738,3 млн т, авіаційним
транспортом кількість перевезених пасажирів зменшилася на 2,6 % – до
6,3 млн осіб і тролейбусним транспортом кількість перевезених пасажирів
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зменшилася на 1,5 % – до 1 млрд 80,5 млн осіб. Водночас залізничним
транспортом кількість перевезених пасажирів збільшилася на 0,1 % – до
389,8 млн осіб.
Як повідомляв УНН, протягом січня – листопада 2015 р. обсяг
пасажирських перевезень в Україні зменшився на 12,5 % – до
4 млрд 739,8 млн пасажирів порівняно з аналогічним періодом 2014 р.
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2016. – 22.01).
***
Регулятивный капитал банков возрос на 30,5 млрд грн.
Регулятивный капитал украинских банков возрос на 30,5 млрд грн – до
129,8 млрд в декабре 2015 г. Об этом говорится в отчете относительно
значений экономических нормативов по системе банков, сообщает прессслужба НБУ.
Рост произошел в связи с началом ликвидации банков, регулятивный
капитал которых был отрицательным – «Финансы и Кредиты» и «ВБР», а
также из-за увеличения регулятивного капитала банков с иностранным
капиталом.
При этом адекватность регулятивного капитала возросла с 8,92 до
12,31 %.
Кроме того, сократился норматив максимального размера кредитного
риска по операциям, связанным с банками, которые вызвали рост
регулятивного капитала. Также сократилась сумма всех требований банка и
связанных с ним лиц и сумма всех финансовых обязательств,
представленных банком связанным с ним лицам (Українські Національні
Новини (http://www.unn.com.ua). – 2016. – 22.01).
***
ФГВФЛ договорился с вкладчиками «Финансы и Кредит» о
совместном контроле ликвидации банка.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц 22 января подписал
меморандум о сотрудничестве с общественной организацией вкладчиков
банка «Финансы и Кредит» – «Национальное благо Украины», с целью
совместной работы в процессе ликвидации финучреждения, контроля
возвращения средств кредиторам банка и государству. Об этом говорится в
сообщении фонда.
Стороны договорились о совместной работе для обеспечения защиты
прав кредиторов, выявления и устранения правонарушений со стороны
акционеров и служебных лиц, эффективной реализации активов
финучреждения, недопущения рисков удовлетворения требований
кредиторов, которые не имеют на это правовых оснований.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц за первую неделю выплат
в период ликвидации с 23 декабря 2015 г. компенсировал вкладчикам
ликвидируемого банка «Финансы и Кредит» 2,5 млрд грн, что составляет
40 % общей суммы возмещения (6,5 млрд грн).
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При этом, по данным фонда, общий реестр на выплату возмещения во
время ликвидации финучреждения включает более 200 тыс. вкладчиков
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2016. – 25.01).
***
Фермери притримують сою.
Минулого тижня в Україні зросли закупівельні ціни на сою, чому
сприяла девальвація національної валюти. Більшість фермерів відкладають
продажі в очікуванні зростання цін. Про це повідомляє «Інфоіндустрія».
Ціни на сою, станом на 21 січня, зафіксувалися в діапазоні: EXW
франко-елеватор – 8650–8950 грн/т, CPT-порт – 8950–9300 грн/т, FOB – 340–
355 дол./т.
Оператори ринку повідомляють, що активність торгівлі в цьому секторі
оцінюється як слабка – більшість фермерів відкладають продажі в очікуванні
зростання цін. Враховуючи це, у короткостроковій перспективі істотних
цінових коливань на ринку сої не прогнозується.
За даними інформаційних агентств за чотири місяці 2015/16 МР
(вересень – грудень), експорт соєвої олії з України становив 54,4 тис. т. Ці
обсяги в 1,5 раза перевищують показники вересня – грудня 2014/15 МГ і є
рекордними для поточного періоду. Ключовим покупцем соєвої олії
продовжує
залишатися
Китай
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/fermeri-pritrimuut-sou). – 2016. – 25.01).
***
Внутрішні ціни на кукурудзу зросли на 50–160 грн/т.
Ринок кукурудзи відреагував на девальвацію гривні зростанням цін на
50 грн/т на умовах поставки EXW-елеватор та 80–130 грн/т на умовах
поставки СРТ-порт.
Про це йдеться в повідомленні Аграрного союзу України.
«Сьогодні кукурудза, залишається основним експортним товаром у
сегменті зернових культур, оскільки решта культур експортується в
незначних обсягах. Експортні ціни також підвищилися на 1 дол./т (верхня
цінова межа)», – йдеться в повідомленні.
Біржові котирування кукурудзи на Чиказькій товарній біржі за тиждень
прибавили 4,3 дол./т, завдяки успішним експортним продажам американської
кукурудзи минулого тижня, а також інформації січневого звіту МСГ США (в
якому зменшено оцінку світового виробництва та запасів).
«Найближчим часом, можна очікувати деякого підвищення внутрішніх
цін на кукурудзу в Україні з огляду на девальваційні процеси в країні та
песимістичні прогнози, щодо курсу валют», – констатує прес-служба
(Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/fermeri-pritrimuut-sou). – 2016. –
25.01).

***
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Минулого року виробництво шоколаду скоротилось на 21,3 %.
З початку 2015 р. виробництво шоколаду та кондвиробів з нього
скоротилось на 21,3 % до 182 тис. т.
Про це повідомляє Державна служба статистики.
У грудні було вироблено 19,3 тис. т вказаної продукції (–14 % до
листопада 2015 р.; –8,5 % до грудня 2015 р.).
А от виробництво кондитерських виробів без какао зросло на 0,9 % до
188 тис. т. У грудні їх вироблено 15,1 тис. т (–9,7 % до листопада 2015 р.; –
7,9 % до грудня 2015 р.) (Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/fermeripritrimuut-sou). – 2016. – 25.01).
***
Киевлянам могут снова повысить тарифы на тепло.
Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере
энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), рассмотрит вопрос
повышения тарифов на тепло для жителей Киева на 8,5 % – до
712,84 грн/Гкал. Об этом говорится в проекте постановления комиссии,
обнародованном 21 января, сообщает в понедельник УНИАН.
Согласно документу, НКРЭКУ планирует рассмотреть вопрос
повышения тарифа на услугу теплоснабжения для столичной компании
«Киевэнерго», подконтрольной бизнесмену Р. Ахметову.
На сегодняшний день тариф на теплоснабжение «Киевэнерго»
составляет 657,24 грн/Гкал.
В документе не уточняется, когда комиссия планирует принять
окончательное решение о повышении тарифа на тепло (Главком
(http://glavcom.ua). – 2016. – 25.01).
***
Китай потерял 1 трлн дол.
Отток капитала из Китая составил 1 трлн дол. в 2015 г. В декабре отток
увеличился до 158,7 млрд дол. – это второй по величине месячный
показатель. Первый был зафиксирован в сентябре, тогда отток капитала
достиг 194,3 млрд дол. Общая сумма оттока капитала увеличилась более чем
в семь раз по сравнению с 2014 г., тогда отток составил 134,3 млрд дол.,
сообщает Bloomberg.
В декабре 2015 г. отток капитала увеличился на 50 млрд дол. По словам
главного экономиста Bloomberg Т. Орлика, главными причинами оттока
называют замедление темпа роста экономики, падение азиатских бирж и
валютные колебания. Правительство пытается стабилизировать экономику,
используя золотовалютные запасы. Только за последний год золотовалютный
запас КНР уменьшился на 513 млрд дол. и достиг отметки в 3,3 трлн дол.
Кроме этого, экспортеры предпочитают хранить деньги в долларах, а не
переводить их в юани. Все эти факторы усугубляют отток капитала.
Другой причиной оттока считают непрозрачную политику Центрального
банка КНР. «Отток останется на прежнем уровне, потому что Центральный
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банк не способен убедить инвесторов в правильности своих действий», –
заявил главный экономист Capital Economics Ltd. М. Уильямс
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2016. – 25.01).
***
ВВП Російської Федерації у 2015 р. зменшився на 3,7 %.
Валовий внутрішній продукт Росії у 2015 р. зменшився за попередньою
оцінкою Федеральної служби державної статистики РФ на 3,7 %, передає
УНН з посиланням на прес-службу Росстату Російської Федерації.
За попередньою оцінкою Федеральної служби статистики Російської
Федерації, в 2015 р. порівняно з 2014 р., валовий внутрішній продукт Росії
зменшився на 3,7 проти 0,7 % зростання в 2014 р. порівняно з 2013 р.
Зокрема, за попередньою оцінкою Росстату, в 2015 р. порівняно з
2014 р., обсяг виробництва промислової зменшився на 3,4 %, оборот
роздрібної торгівлі зменшився на 10 %, експорт товарів зменшився на 32,1 %,
імпорт товарів зменшився на 37,7 %, інвестиції в основний капітал
зменшилися на 8,4 %, реальні наявні доходи зменшилися на 4 % та число
безробітних збільшилося на 7,4 %.
Водночас виробництво сільськогосподарської продукції збільшилося на
3 %.
Нагадаємо, 22 січня, станом на 10:07 за київським часом курс рубля
почав зростати та за 1 долар треба було віддати 80,92 рублів, а за 1 євро –
87,60 рублів. Додамо, що зростання російського рубля спостерігалося на тлі
подорожчання
нафти
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2016. – 25.01).
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